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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES MENSAIS REFERENTE AOS: 
 

 

 
ÓRGÃO EXECUTOR 

 
Centro Ecumênico de Publicações e Estudos - “Frei Tito de Alencar Lima” 

 

 

 
PROCESSO 

                                                               AS TFO 02 2019 
 

 

 
MÊS REFERÊNCIA 

 
DEZEMBRO 2019 

 

 
PROGRAMA / SERVIÇO 

 
Programa Assistencial /Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ 

Proteção Social Básica  
Ações Socioeducativas à Criança e ao Adolescente 

 

 

 
Nº ATENDIDO 

 
230 crianças/adolescentes 

 

 

 
Nº CONVENIADO 

 
136 crianças/adolescentes 

 

 

 
ABRANGENCIA TERRITORIAL 

Atendemos 20 bairros do Município de Peruíbe (Bairro dos Prados, Balneário Antônio 
Novaes, Balneário Belmira Novaes, Balneário Helena Novaes, Balneário Leão Novaes, 
Estância São José, Jardim dos Prados, Jardim Mar e Sol, Jardim Somar, Jardim Star, 
Josedy, Nova Vatrapuã, Parque do Trevo, Recreio Santista, Ruínas/Convento Velho, 
Vatrapuã, Vila Erminda, Vila Nova Esperança e Vila Peruíbe). 
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Atividades / Ações Desenvolvidas 

 

GRADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - SEMANAL (PERÍODO DA MANHÃ)  

HORÁRIOS  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  

07:30 às 07:50 h Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã  

08:00 às 10:50 h 
Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania Oficina Cidadania  

08:00 às 10:50 h   Violão Violão 

Musica/Teatro   Palestra  

 

08:00 às 10:50 h Balé Banda Banda  

08:00 às 10:50 h Flauta Flauta Balé  

09:00 às 10:50 h 

  

Mosaico Futebol  

  

 

09:00 às 10:50 h Judô Judô Karatê  

11:00 às 11:30 h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço  

       

GRADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - SEMANAL (PERÍODO DA TARDE)  

HORÁRIOS  SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA  

13:00 às 13:45 h Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço  

13:30 às 15:20 h   Mosaico     Oficina Cidadania  

13:30 às 16.20 h 
Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania 

Oficina 
Cidadania   

13:30 às 16.20 h Balé Violão Violão  

Palestra  

 
13:30 às 16:20 h   Banda Banda 

Musica/ Teatro  

 
13:30 às 16:20 h Flauta Flauta Balé  
14:30 às 16:20 h 

  

  Futebol Karatê  
14:30 às 16:20 h Judô Judô    

16:30 às 16:40 h Lanche da Tarde Lanche da Tarde Lanche da Tarde Lanche da Tarde Lanche da Tarde  
 
                Observação: a atribuição do educador social é de executar a oficina de cidadania, onde a criança/adolescente irá 

freqüentar a maior parte do tempo, afastando-se temporariamente por uma hora, para participar de alguma 
oficina de musica ou de esporte, conforme sua escolha e ao termino retorna para a oficina de cidadania. 

 

 
CRONOGRAMA para 136 crianças e adolescentes do convenio Prefeitura e 94 crianças/adol da contrapartida 
 

  Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês 
 Quantidade 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Matricula  Conf.neces x x x x x x x x x x x x 

Ativ.diferente 5 semanais x      x      

Esporte  5 semanais  x x x x x  x x x x x 

Reunião família 4 anuais             

Oficina banda 2 semanais  x x x x x  x x x x x 

Oficina bale 2 semanais  x x x x x  x x x x x 

Oficina violão 2 semanais  x x x x x  x x x x x 

Oficina flauta 2 semanais  x x x x x  x x x x x 

Oficina cidadania 5 semanais  x x x x x  x x x x x 
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ORIGEM DOS RECURSOS  
 

O projeto em geral (termo Fomento/Colaboração/contrapartida) tem como objetivo principal, executar 
o Serviço deConvivência e Fortalecimentode Vínculos com 15 oficinas (4oficinas de cidadania, 
banda, violão, flauta, bale, Hip Hop, coral, judô, karate, recreação, mosaico, palestras, passeios, mídia,  

alimentação diária), com a previsão  de R$1.743.190,00, para a realização deste projeto. 
 
Termo de Fomento DMCULT – processo 4769/2019 com o valor de R$143.190,00 

(pagamento de (nove educadores “Bruna Garcia dos Santos, Douglas Borges Machado, Fabiana Fonseca 
da Silva, Fabio Santos de Oliveira, Leandro Rogério Sant’Ana, Leonardo Rodrigues, Rodrigo Oliveira de 
Lima, Sabrina Medeiros Mendes, Thiago Jesus dos Santos) um educador teatro “Pierina Bruna 
Ballarini”, uma prestadora de contas ”Nathalia Ap. X. da Silva”, um coordenador “Alberto Aurélio”. 
 
Termo de Fomento SANTANDER com o valor de R$86.395,44 anual 
 (pagamento de 2 educadores sociais “Sidnei e Gustavo, 1 assistente social Lúcia, 1 cozinheira Maria Salete, 1 auxiliar 
limpeza Marcia) 

 
 
Termo de Colaboração verba Municipalcom o valor de R$157.760,00  
(pagamento de 2 educadores sociais – Geanne e Pamela, 2 educadores musicais Juliano e Rafael, 1 auxiliar de cozinha 
Benedita , 1 auxiliar administrativo Ivalter e Luciano - serviço de contabilidade) 
 
 

Termo de Colaboração verba Federal R$78.000,00 anual 
para aquisição de material e despesa de consumo 

 
 
Termo de Colaboração verba Estadual R$17.347,50 anual  
para aquisição de alimentação e servir diariamente (café da manhã. almoço e lanche da tarde) 

 
 
Contrapartida com o valor de R$1.260.497,06 anual 
Para pagamento de alimentação, manutenção espaço, 14 funcionários (1 diretora, 2 coordenadoras, 1 cozinheiro, 1 
confeiteira, 5 para manutenção espaço, 1 vigia, 1 auxiliar limpeza, 1 educador musical Leandro, 1 educador dança Thiago, 
transporte, etc. 

 
 

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA TÉCNICA RESPONSÁVEL do  
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 

 
 

Relatório Mensal das atividades desenvolvidas 
Serviço Social: deu continuidade ao Fortalecimento a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 
qualidade de vida. Prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas, Promovendo aquisições sociais às famílias, potencializando o 
protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades, Promovendo acessos a benefícios, programas de 
transferência de renda e serviços socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção 
social de assistência social, Promovendo acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de 
direitos, Apoiando famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio 
de promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivencia. Ressaltando os atendimentos diários e ao estudo 
socioeconômico das famílias cujas crianças encontram-se registradas em livro de espera para vaga no projeto.  
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Atendimento e Orientação Social: 
25- entrevistas familiares para cadastro/atualização de dados em lista de espera 
00– matriculas efetuadas 
01 - construção relatório circunstanciado mensal para assistência social 
01 – atualização das planilhas financeiras 
01 – construção relatório circunstanciado mensal para comissão de monitoramento do Termo Fomento 
01 – atualização das planilhas fianceiras 
10 – leitura de relatórios das atividades desenvolvidas 
04 – construção ofícios 
01 – alteração do Plano de Trabalho AS08 
01 – alteração do Plano de Trabalho DMCULT 
08 – atualização certificações 
75 – recibos do Santander/CMDCA 
02 – visita ao Parque da Monica com as crianças 
01 – confraternização de Natal com as crianças e os adolescentes 
20 – leitura emails e retorno 
01 – leitura/construção/alteração ATA 
 

 
REUNIÕES E REFLEXÕES PARTICIPADAS 

• Avaliação mensal com toda equipe técnica, e profissionais envolvidos no projeto; 

• Com educadores musicais para acertar detalhes da agenda de dezembro e convites recebidos; 

• Com educadores sociais para acertar detalhes e necessidades do projeto Sonho de natal; 

• Com educadores Musicais e jovens aprendizes para fechamos programação das atividades de 

verão em janeiro; 

• Com a Direção para avaliação de convites recebidos; 

• Com educadoras da turmas 01 e 02 sobre o passeio ao parque da Monica; 

• Com a equipe da cozinha para elaboração de cardápios específicos para eventos e festas de 

final de ano; 

• Participação no 2º Encontro Geral de famílias e Equipe; 

•  

 
CONTATOS FEITOS: telefone, e-mail, watts 

• Clubes e serviços: Rotary Club; Lojas maçônicas; Lyons Club; 

• Comércios locais: M&M Modas; Açougue Vitoria; Mercado Prado; Loja Pulma; 

• Conselhos: Conselho Tutelar; CMDCA;  

• Empresas: Studio Cynthia Riggo; 

• Equipe do Projeto: profissionais envolvidos 

• Instituições de Ensino: EMEF Lilian Nery, ETEC Peruibe; Colegio Irene bargieri; Escola Caminho do 

Sol; Colégio Objetivo; 

• Instituições Sociais: Casa de Repouso Nossa Senhora Aparecida; 

• Órgãos públicos: Departamento de Cultura; 

• Voluntários do Projeto: palestrantes do mês; padrinhos do projeto Sonho de natal;  

• WhatsApp (lista de transmissão):solicitação de doações para a festa de natal; divulgação da festa de 

natal; 

 
 

ATIVIDADES BUROCRATICAS 
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• Abertura de prontuário de jovens 5CV e comunidade nas oficinas: 0 

• Abertura de prontuário e fichas PAD: 0 

• Atualização das listas diversas de atendimento: Lista Geral de atendimento, alteração de entrada e 

saída do Projeto e seus respectivos motivos, convênio prefeitura; turmas de atividades sociais, 

turmas de oficinas;  

• Bilhetes emitidos: Dispensa no dia de avaliação mensal; Comunicado do encerramento da rifa de 

natal; autorizações diversas para eventos, passeios, apresentações; 

• Cartas de apresentação emitidas: 06 

• Controle de frequência dos atendidos no convenio junto à prefeitura; 

• Controles mensais emitidos: refeições servidas, chamadas de todos os grupos de atendimento; lista 

de aniversariantes do mês, equipe e atendidos;  

• Currículos elaborados para os adolescentes: 09 

• Declarações emitidas:03 

• Desligamento do projeto:0 

• Divulgação Face Book da Instituição:atividades de decoração natalina; apresentação da banda na 

ETEC; Apresentação da banda em Mongagua; doações de cabelo; apresentação do teatro; festa de 

natal e toda a programação interna e externa do mês; 

• Elaboração do relatório individual de atividades mensais desenvolvidas; 

• E-mails: coloniaveneza@uol.om.br visto diariamente 2x ao dia e tomado às providências necessárias; 

• Envio do relatório mensal, elaborado pela técnica responsável, para Diretoria, Equipe profissional, 

associados e colaboradores da Instituição; 

• Organização dos registros fotográficos semanalmente 

• Registros diversos em prontuários individuais sempre que necessário; 

• Wetransfer – para envio de fotos diversas; solicitadas por colaboradores; 

•  

 
JUNTO A EQUIPE E OUTROS SETORES 

• Acolhimento na chegada e saída dos atendidos sempre que necessário; 

• Acompanhamento nos momentos de refeição e na organização do refeitório; 

• Anotações diversas em registro ponto de acordo com a necessidade da equipe; 

• Auxilio a Diretora Administrativa em tarefas especificas: ofícios, e-mails, convites e outros; 

• Construção da pauta para avaliação mensal; 

• Organização geral e Auxilio aos educadores musicais e sociais na organização e eventos externos; 

• Tradução de cartas do italiano para o português: 0 
 

REGISTRO EM PROTUARIO E COMUNIDADE: 

• Atendimento a comunidade (procura espontânea), assuntos diversos: 08 

• Atendimento a crianças e adolescentes (procura espontânea): 015 

• Atendimento a crianças e adolescentes, (Encaminhados ou solicitados): 03 

• Atendimento primeiros socorros, orientação saúde, higiene e curativo: 12 

• Atendimentos a exatendidos do projeto (procura espontânea): 07 

• Mediação de conflitos entre atendidos: 06 

 
VISITAS FEITAS OU RECEBIDAS- EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS  

• Apresentação da Banda Musical na cidade de Cubatão; 

• Apresentação da Banda Musical na EMEIF Caraminguava III e IV; 
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• Apresentação da Banda Musical no aniversario de 60 anos da cidade de Mongaguá; 

• Apresentação do Balé e Teatro na programação municipal “Natal na Praia”; 

• Apresentação das modalidades: Banda, Coral, Orquestra, Violino na programação “Natal na Praia”; 

• Apresentação Banda e Balé em 2 dias na Parada de natal; 

• Apresentação do grupo de vozes do cora lna ETEC;  

• Exame para troca de faixa do Judô; 

• Cerimônia para entrega de faixa do Judô na Escola Delcelia; 

• 2º Encontro Geral das famílias atendidas com a Equipe do Projeto; 

• Programação Especial para os atendidos “Dia do Pastel”; 

• Programação Especial para os atendidos “Recreação na Piscina”; 

• Passeio ao Parque da Monica em 02 dias para as turmas de crianças de 06 a 12 anos; 

• Festa de natal e Entrega de sacolinhas para os 250 atendidos no projeto; 

• Formatura do grupo de 20 mulheres do projeto e comunidade “Panificação Artesanal”; 

• Turma do balé prestigiou o espetáculo de dança da Companhia de dança Cynthia Riggo; 

• Turma do Balé Baby, se apresentou no espetáculo da Companhia de Dança Ariel Martins; 

 
 

 
 
; 
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META 

 

 
QUANTITA

TIVA 

 
            QUALIFICATIVA 

 
RESULTADO da avaliação 

 
Estimulamos o desenvolvimento do protagonismo 

dos usuários; 
 
 

 
 

98% 

 
Apresentaram protagonismo atuante 

Com superação de limites, com o 
desenvolvimento das habilidades, do 
auto conhecimento, da auto-estima 

 
Aumento dos vínculos com a família. 

 
Vivenciaram experiências que possibilitaram a 

interação, sociabilidade e proteção social por meio 
da recreação, oferecendo conhecimento de novos 

saberes e outras formas de expressão. 
 

 
 

97% 

 

Aumentaram o fortalecimento de 
vínculos com o aumento do papel 
protetivo das famílias 

 
Aumento de interesse das crianças e dos 

adolescentes pelo projeto 

 
Proporcionamos experiências através do lazer, 

a relacionar-se e conviver em grupo, 
administrando conflitos por meio do diálogo, 

compartilhando outros modos de pensar, agir, 
atuar; 

 

 
 

92% 

 
Aumentaram a comunicação 
interpessoal, aumentaram as 

competências com a vida, com a 
construção da autonomia, e aumento 

da cultura da paz 

 
Houve o reconhecimento e nomeação das 

emoções nas situações vividas 
e admiração da diferença 

 

    
 

Avaliação e Monitoramento foi realizado através de :Lista de freqüência, PESQUISA DE SATISFAÇÃO entre crianças e adolescentes:Registro de imagens, Evidencia de material 
didático, Relatórios técnicos, Prontuários, Pesquisa de satisfação, Depoimentos, Observação, Roda de conversa, Escuta, Entrevista inicial/acompanhamento, 
Atendimento individual/grupo, Procura espontânea ou por meio de convocação, Ata da avaliação do serviçorealizado por meio de reunião mensal da equipe , Troca de 
experiências com a comissão de monitoramento e avaliação de projetos, Mutua cooperação com a parceria com a realização do objeto em comum. 

 

http://www.cepefreitito.org.br/
mailto:coloniaveneza@uol.com.br
socialfreitito@gmail.com


Centro Ecumênico de Publicações e Estudos 
“Frei Tito de Alencar Lima” 

   Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 – Centro – CEP. 01001-000 - São Paulo - SP 
Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11)5672 7733 e 3101-0083 

Site: www.cepefreitito.org.br - e-mail: coloniaveneza@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com 

                        C.N.P.J. 55.074.439/0002-31    

 

8 

 

 Atividades 

Desenvolvidas Diariamente 

Crianças/adolescentes periodo Separados por turmas 

68 manha Turma 1 – 2 – 3 - 4 

68 tarde Turma 1 – 2 – 3 - 4 
 

Atividade realizada Educador social  Usuarios nascidos ano de 

Café manhã 4 educadores + 2 coordenadoras todos 

Oficina cidadania Educadora social Geanne Turma 1 (2013/2012/2011) 

Oficina cidadania Educadora social Pamela Turma 2 (2010/2009/2008) 

Oficina cidadania Educador social Sidnei Turma 3 (2008/2007/2006/2005) 

Oficina cidadania Educador social Gustavo Turma 4 (2005/2006/2004/2003) 

almoço 4 educadores + 2 coordenadoras todos 

Oficina cidadania Educadora social Geanne Turma 1 (2013/2012/2011) 

Oficina cidadania Educadora social Pamela Turma 2 (2010/2009/2008) 

Oficina cidadania Educador social Sidnei Turma 3 (2008/2007/2006/2005) 

Oficina cidadania Educador social Gustavo Turma 4 (2005/2006/2004/2003) 

Lanche da tarde 4 educadores + 2 coordenadoras todos 

Oficinas musicais e esportivas 4 ed. musical e 3 inst.esportivo Opção espontanea  

 
 

Quadro de Funcionários 

 

 
 

Nome do funcionário 

 

cargo 

 

Termo 
fomento 

 

Termo 
colaboração 

 

contrapartida 

Servidores 

da 
Prefeitura 

 

volunt 

 

DMCULT 

Alisson Jhonathan dos Santos cozinheiro   x    

Auricelio Eliodoro de Souza vigia   x    

Benedita Aparecida dos Santos Auxiliar de limpeza  x     

Celio Pereira Maria eletrecista   x    

Eliana de Souza Torres Coordenadora pedagogica   x    

Elizabethe Magalhães Coordenadora pedagogica   x    

Fabio Santos Auxiliar manutenção   x    

Geanne da Silva Emerick  Educadora social  x     

Gustavo Apª Medalha Mathias Educador social x      

Ivalter Jackson da Silva Assistente administrativo  x     

Juliano Ferreira Sobreira Educador musical  x     

Leandro Rogerio Santana Educador Musical   x    

Lúcia Rodrigues Machado Cortez Assistente social x      

Marcia Gomes Rodrigues Auxiliar de limpeza x      

Maria Jacira da Silva Confeiteira   x    

Maria Salete  Heck cozinheira   x    

Ormezinda Santana Diretora administrativa   x    

Pamela Lima de Jesus Educadora social  x     

Rafael Rodrigues dos Santos Educador musical  x     

Sidnei Torquato Educador social x      

Silvano Heck Encarregado  manutenção   x    

Thiago Jesus dos Santos Educador bale x      

Jose Ribeiro Auxiliar manutenção   x    

Paulo Cesar Clemente Auxiliar manutenção   x    

Ingrid dos Santos Diogo Ortega Instrutora karate    x   

Vanderley Silva Junior Instrutor judo     x   

Adriano Candido Instrutor futebol    x   

Marcelo Professor violino    x   

http://www.cepefreitito.org.br/
mailto:coloniaveneza@uol.com.br
socialfreitito@gmail.com


Centro Ecumênico de Publicações e Estudos 
“Frei Tito de Alencar Lima” 

   Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 – Centro – CEP. 01001-000 - São Paulo - SP 
Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11)5672 7733 e 3101-0083 

Site: www.cepefreitito.org.br - e-mail: coloniaveneza@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com 

                        C.N.P.J. 55.074.439/0002-31    

 

9 

 

Célia Marcondes Sodre Craice mosaicista     x  

Alberto Aurélio Coordenador do projeto      x 

Bruna Garcia dos Santos Educadora dança      x 

Douglas Borges Machado Educador dança      x 

Fabiana Fonseca da Silva Educadora musica      x 

Fabio Santos de Oliveira Educador dança      x 

Leandro Rogério Sant’Ana Educador musica      x 

Leonardo Rodrigues Educador musica      x 

Nathalia Ap. X. da Silva Prestadora conta      x 

Pierina Bruna Ballarini Educadora teatro      x 

Rodrigo Oliveira de Lima Educador dança      x 

Sabrina Medeiros Mendes Educadora musica      x 

Thiago Jesus dos Santos Educador dança      x 

 
 

 
EVIDENCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

De cidadania  

 
 
 

Atividade 

 
 

Conteúdo 

 
 

Conforme previsto 
no planejamento 

anual 
Executamos 

As atividades em 
relação à: 

 
Amar o próximo como a nós mesmo e Minhas ações para com o outro; 
Gentileza gera gentileza;Ações do dia a dia para com o outro; que fazem a diferença 
Situação da mulher na sociedade; 
Pessoa com deficiência;O idoso; 
Condições financeiras; 
Palavras mágicas; que transformam o mundo; 

 

 
 

Concluímos  
Metas 

Conforme  
Plano  

de 
Trabalho 

 
Possibilitamos as crianças e adolescentes a terem acesso a experiências e manifestações 
culturais, pedagógicas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades e 
ações de cidadania, por meio: 
doProcessos de valorização/reconhecimento 
da Escuta 
daProdução coletiva: 
doExercício de escolhas: 
daTomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo 
doDiálogo para a resolução de conflitos e divergências: 
doReconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas 
dasExperiências de escolha e decisão coletivas 
doAprendizado e ensino de forma igualitária 
doReconhecimento e nomeação das emoções nas situações vividas 
doReconhecimento e admiração da diferença 
 

 
Oportunizamos o 

acesso às 
informações 

sobre direitos e 
sobre 

participação 

 
>Utilizamos pesquisa de texto sobre 12 simbologias do natal onde nos estendemos no 
assunto dialogando sobre os valores do natal 
>Realizamos um dia de passeio a praia socializando os dois períodos onde foi tudo 
administrado com êxito. 
>Festa de natal, onde todos tiveram a oportunidade de receberem seus presentes. 
>Os atendidos tiveram a oportunidade de passar o dia na piscina, todos as turmas puderam 
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cidadã, 
estimulando o 

desenvolvimento 
do protagonismo 

dos usuários; 
 

aproveitar este momento. 
 
 
 

 
 

Meditação  

 
Diariamente realizamos meditação bíblica onde é contada uma história real com base em 
algum texto bíblico, cujo tema as crianças permanecem atentas e reflexivas sobre o 
assuntorefletindo quanto: (Boas maneiras; Amizade; Compreensão; Generosidade; Família, 
Fraternidade; Igualdade; Respeito; Solidariedade, Caridade e Verdade), no intuito de que 
entenda a importância de ser um cidadão compromissado com a verdade, a ética e a justiça 
social e que entenda a importância de Deus e de ter uma religião, concluído com um 
pequeno fórum sobre a questão 
 
 

 
Leitura 
Escrita 

 
>Utilizamos o texto sobre as simbologias do natal, onde cada símbolo foi explorado no seu 
sentido e aplicado a atualidades dos atendidos. 

 
Criação 

Elaboração 

 
>Os atendidos auxiliaram na organização da festa assim como na organização da sala. 

 
 

Roda de 
conversa 

 

 

Cidadania/ protagonismo 
Reflexão/respeito/confiança/palavras mágicas 
Política da Paz – ocorrências  
Núcleo familiar 
Higiene pessoal 
Bilhetes 
Deus em minha vida 
 

 
 

Mídia  
 

 
>O quarto de Jack, filme emocionante falando sobre cárcere privado de uma mãe e um filho, 
reflexão a atitudes duvidosas e direitos de expressão e denuncia. 
 

 
Higiene bucal  

 

 
Realização diária da higiene bucal direcionada e sempre incentivando sobre a importância. 
 

 
Recreação 

dirigida  

 

Diariamente realizamos a recreação no intuito de se educar brincando utilizando o parquinho 
entre outras atividades, porem neste mês chuvoso realizamos alguns jogos em sala.  
 

 
Crianças 

encaminhadas a 
oficinas 

 

 

Durante o mês todos os dias as crianças foram encaminhadas as oficinas diversas, 
desenvolvendo assim habilidades extras naquilo que mais lhe agrada. 

 
 

Organização 

 

 
.  
Sempre separamos um período para organização da sala como incentivo a manter o 
ambiente limpo e agradável e também onde cada atendido tem a oportunidade de arquivar 
suas atividades individuais em suas pastas. 
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Registro de 
ocorrências  

 

 
Construído e elaborado na pasta social do atendido e realizado orientações diversasnnos 
dias de planejamento. 

 
Reunião de 
avaliação 

 

 
Mensalmente participamos das avaliações e adequações do projeto em execução, conforme 
registrado em ATA 

 
Concluímos  

Metas 
Conforme  

Plano  
de 

Trabalho 
 

 
Complementamos o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações 
de risco social e o fortalecimento a convivência familiar e comunitária.Ressaltando o afeto 
como prioridade, temas natalinos como espiritualidade e campanha de rifas de final de ano 
como união entre projeto/comunidade. 
 
 

 
 

Resultado do 
serviço 

 

 
Monitoramento foi realizado através dos resultados de debates e roda de conversa sobre o verdadeiro 
sentido do natal, a valorização humana trabalhado com o tema consciência negra, a produtividade e 
interesse pela proclamação da república brasileira. 
Observação no comportamento dos adolescentes mediante aos assuntos e atividades 
oferecidas e concerto de natal realizado. 
 
 
 

 

 
 

EVIDENCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Musicais  
 

   
Atividade    

   
Ações 

  
Conteúdo 

 
 

Aquecimento 

 
Momento que 
proporcionou 

prazer pela prática 
do exercício  

 
O aquecimento foi realizado de uma forma pratica realizando movimentos 
aeróbio para ativação da corrente sanguínea e preparando o corpo para o 
alongamento evitando lesões. Realizamos 
Movimentos de rotação das articulações dos membros superiores e 
inferiores e realizamos extensão e flexão dos membros superiores e 
inferiores   

 
 

Alongamento 

 
Houve o 

reconhecimento e 
a importância do 
respeito ao outro 

 
Sim pois no alongamento realizado em dupla e conjunto buscou a 
melhora do movimento e respeito pelos limites de cada um sem forçar ao 
extremo mas sim na medida certa  pois cada um tem sua limitação .e 
sempre com prevenção para evitar lesões. O alongamento foi realizado 
com  intuito de manter as fibras musculares alongada sem realizar o 
ganho de flexibilidade.   

 
 

Barra 

 
Desenvolveram o 

convívio social 
sadio e tranqüilo 

 
Na Barra foram treinadas as seqüências da apostila: plies,  Tandue, jetes 
,Ron Jam ,frappés e grans battementet 
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Centro 

 
Demonstraram 
comportamento 

satisfatório e 
aceitaram a 
diversidade  

 
 sim por que  no treino em conjunto uma ajudava a outra para melhora da 
técnica repetindo varias vezes para que o  movimento ficasse homogêneo 
,onde quem tinha mais facilidade de pegar o movimento auxilia quem 
estava com um pouco mais de dificuldade com isso promovemos a 
interação entres elas ,sempre trabalho em grupo   

  
Diagonal  

 
Desenvolvido o 

senso de 
responsabilidade, 

pontualidade e 
compromisso com 

as modalidades 
praticadas  

 
 
Sim por na execução exige treino ,responsabilidade para com a aula e 
técnicas  serem desenvolvidas a busca pela qualidade do movimento e 
homogenia dos passos para que o conjunto caminhem juntos e 
conseguissem realizar os movimentos de uma forma leve e em conjunto  

 
Construção 
coreográfica 

 
Experiências de 

escolha e decisão 
coletivas 

 
Sim por que nesta fase houve a construção de coreografias entre as 
crianças onde divididas em grupos ,e duplas ela criaram coreografias e 
sequencias  sob a orientação do educador  fazendo com busquem o 
aprimoramento  de seus passos e criatividade dando opiniões do que 
pode melhorar para deixar os passos com uma boa estética  

  
Ensaio de 

coreografia  
  

 
Aprendizado e 

ensino de forma 
igualitária  

  
Os ensaios foram realizados para deixar as coreografia homogenias e 
esteticamente limpas onde foram feitas correções de movimentações e 
alterações necessários para melhora da coreografia . foram realizados 
correções de braços ,cabeça ,pernas e posicionamento corporal e 
posicionamento de lugares   

 
Prova de 
figurino 

E organização  

 
Promovemos 

alegria, convívio 
saudável e 

espontaneidade. 
  

 
Não houve prova de figurinoe as atendidas auxiliam na organização do 
espaço e sala de figurino.  

 
 

Hip hop 

 
Reconhecimento e 

nomeação das 
emoções nas 

situações vividas 

  
Houve ensaio em grupo par organização das posições e trocas de 
lugares   

 
Roda de 
conversa  

 
Diálogo para a 
resolução de 

conflitos e 
divergências:  

 
Pontualidade, assiduidade, disciplina, apresentação pessoal, 
comunicação, organização, resolução de conflitos ênfase em 
comprometimento com a oficina e com as colegas de turma  

 
Registro da 
freqüência 

diária  

 
Interesse em 
participar nas 

aulas de dança  

 
Segue em anexo o registro da presença do usuário 

 
Concluímos  

Metas 
Conforme  

Plano  
de 

Trabalho  

 
Possibilitamos 

crianças e 
adolescentes a 
terem acesso a 
experiências e 
manifestações 

 
do Processos de valorização/reconhecimento 
da Escuta 
do Exercício de escolhas: 
da Tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo  
do Reconhecimento de limites e possibilidades de desenvolver 
habilidades 
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culturais,   do Reconhecimento e admiração da diferença 

 
Reunião de 
avaliação  

 
Troca de 

experiências  

 
Mensalmente participamos das avaliações e adequações do projeto em 
execução, conforme registrado em ATA  

 
Concluímos  

Metas  

 
Orientações 

diversas 

 
Complementamos o trabalho social com as famílias, prevenindo à 
ocorrência de situações de risco social e o fortalecimento a convivência 
familiar e comunitária.  

 
 

Oficina violão  

 
Ensaios musicais 

Apresentação 
publica  

 
 Intensidade/ Silêncio/ Duração / Pulso / Ritmo / Dinâmica / Andamento / 
Acentuação / História / Notação / Canto 

 

Oficina flauta 
 

Ensaios musicais 
Apresentação 

publica  

  
Intensidade / Silêncio / Duração / Pulso / Ritmo /Dinâmica / Andamento / 
Acentuação / História /Notação /Canto 

 
 

Oficina 
percussão 

 
Ensaios musicais 

Apresentação 
publica  

 
Intensidade/ Silêncio/ Duração / Pulso / Ritmo / Dinâmica / Andamento / 
Acentuação / História / Notação / Canto 

 
 

Oficina violino  

 
Ensaios musicais 

Apresentação 
publica  

 
Intensidade/ Silêncio/ Duração / Pulso / Ritmo / Dinâmica / Andamento / 
Acentuação / História / Notação / Canto 

 
Banda 

 
Ensaios musicais 

Apresentação 
publica 

 
Intensidade/ Silêncio/ Duração / Pulso / Ritmo / Dinâmica / Andamento / 
Acentuação / História / Notação / Canto 

 
 

  

   

 

 

 
 

EVIDENCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
Confraternização Natalina junto com o programa Sonho de Natal                                                    
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Passeio Parque da Monica 
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O som da Banda Musical Colônia Veneza, sob regência do Educador Leandro Diamante, fez a abertura solene,  para a entrega 
dos certificados aos alunos de Padaria Artesanal e Pizzaiolo, ação essa entre amigos, com a parceria “Programa Jurema Xisto 
Juntas Somos Mais” e diversos comerciantes de nosso município, o que proporcionou formação para diversas pessoas, entre elas 
mães e adolescentes atendidos no Projeto Social desenvolvido na Colônia Veneza,  
Nossos agradecimentos à iniciativa e aos idealizadores do Projeto. 
Nós da Colônia Veneza ficamos felizes por ter uma ex aluna do nosso projeto, Tannessa Bessa professora de Panificação, 
ministrando voluntariamente seus conhecimentos para oportunizar tantas outras mulheres, dando ao próximo o que recebeu um 
dia, formando uma grande corrente do bem 

 

   
 
Apresentação das oficinas musicais na Parada de Natal 
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Sob direcionamento de toda Equipe Colônia Veneza, as modalidades Banda, Coral, Orquestra e Violino, no ultimo dia 12, na praça 
Matriz, tiveram a honra de apresentar os trabalhos musicais desenvolvidos durante todo o ano. 

  
 

    
 
Balé Baby da manhã sob coreografia do Educador bailarino Thiago Jesus, participaram a convite do Espetáculo de final de ano da 
Companhia de Dança Ariel Martins. 
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Banda Colônia Veneza apresentou-se no Concerto Didático a varias escolas de nosso município, desta vez a convite, levamos a 
arte através da musica a EMEF III & IV, no Caraminguava.  
 

   
 
 
Nosso almoço hoje foi especial, tivemos o Dia do Pastel, recheado de muita alegria e solidariedade. 
 tudo isso devemos e somos gratos a vários amigos, entre eles a empresa Bel Massas. 

   
 
 
 
 Embalos do Conto “Mil e uma Noites”, sob direção, coreografia e cenas, Educadores Thiago Jesus e Pierina, crianças e 

adolescentes do balé, hip hop e teatro, participaram da programação do nosso município “Natal na Praia”, 
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Balé III dos períodos manhã e tarde, sob orientação do Educador Thiago Jesus e Teatro sob direção da Educadora Pierina, 
participaram na tarde de ontem do intercambio com o ICA da Professora Bruna no Bairro Caraguava. Objetivando apresentação 
conjunta na programação do município “NATAL NA PRAIA”, com o apoio do Projeto Arte para Todos. 
E os senhores são nossos convidados, o espetáculo será no dia 11 de Dezembro, Quarta-feira, na Praça Matriz a partir das 20h. 

 
 
 
Prefeitura de Mongaguá comemorou seus 60 anos de emancipação e convidou nosso grupo musical para apresentar-se e na 
ocasião fomos homenageados pelo prefeito de Mongaguá com uma placa prestigiando nosso serviço. 

   
 
Palestras  

Momento culinário                                          reunião de família. 
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Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Poiesis, Oficinas 
Culturais e Prefeitura de Peruíbe, aconteceu em nosso espaço a Oficina de Dança Diálogos Urbanos, onde tivemos a participação 
de bailarinos de nosso município, Itanhaém e 15 de nossos adolescentes. 

  
 
 
Judô – troca de faixa  

     
 
DR Otavio – terceiro ano consecutivo cuidando das nossas crianças e adolescentes, cujo gabinete esta localizado dentro 
do nosso projeto. 

    
 
 

http://www.cepefreitito.org.br/
mailto:coloniaveneza@uol.com.br
socialfreitito@gmail.com


Centro Ecumênico de Publicações e Estudos 
“Frei Tito de Alencar Lima” 

   Séde: Pça da Sé, 158 - 7º andar - sala 701 – Centro – CEP. 01001-000 - São Paulo - SP 
Telefones: (13) 3458-1717 e 3456-3206 / (11)5672 7733 e 3101-0083 

Site: www.cepefreitito.org.br - e-mail: coloniaveneza@uol.com.br / socialfreitito@gmail.com 

                        C.N.P.J. 55.074.439/0002-31    

 

20 

 

A convite da ASABAMC – Associação dos Amigos da Banda Marcial de Cubatão, no ultimo dia 01 de Dezembro 
2019, a Banda Musical Colônia Veneza, participou da parada Festiva Natalina, na cidade de Cubatão SP. 
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