RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – 2017
Nome da Organização: AÇÃO COMUNITARIA INHAYBA
Endereço: ESTRADA DO SOL S/N CAIXA DE LUZ 3.000 INHAYBASOROCABA/SP
Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças de 06 a 11 anos.
Meta de Atendimento da Parceria: 70 crianças de 06 a 11 anos

A) Atendidos
Público alvo: Crianças na faixa etária de 06 a 11 anos prioritariamente do bairro
Inhayba, abrangendo o atendimento para os demais bairros da região de Brigadeiro
Tobias como Astúrias, Genebra, Tupã, Caputera, Vila São João, entre outros. Serão atendidas
crianças encaminhadas pela rede como o CRAS, Conselho Tutelar, Escolas e UBS, crianças que
estão sofrendo negligências e em risco de violação de direitos.

Quantidade de pessoas atendidas dentro do ano 2017 no Serviço Socioassistencial
objeto da parceria.
Julho: 42 atendidos

Agosto: 54 atendidos

Setembro: 63 atendidos

Outubro: 66 atendidos

Novembro: 66 atendidos

Dezembro: 63 atendidos

Total: 354 atendimentos

B) Atividades

Trabalhando a Estação Conhecer, fora desenvolvido o conteúdo dos cincos sentidos (olfato,
visão, paladar, audição e paladar), onde os atendidos conseguiram absorver o tema em relação
sobre o respeito em relação às diferenças, os meios de comunicação das pessoas com
deficiências áudio visual e a importância da acessibilidade. No mês de Julho também fora
iniciado o Clube de Férias, onde as atividades foram direcionadas para o lazer e recreação dos

atendidos, as turmas do período matutino e vespertino uniram se com a intenção de juntos
poderem trocar vivências positivas e criarem vínculos. As atividades desenvolvidas gincanas,
competições, momentos de musica e danças, brincadeiras populares, jogos e esportes. Os
educadores organizaram um cinema para os atendidos com o filme Lilo Stitch,um piquenique e
uma festa a fantasia para o encerramento do Clube de Férias. Administrando a Estação Fazer,
fora empenhado a trabalhar com os atendidos o desenvolvimento das habilidades manuais,
então foram exercidas atividades com pinturas, colagens, decoração em portas retratos com
glitter e lantejoulas, artesanato com toalha de rosto. Os exercícios realizados buscaram
estimular a criatividade e autonomia das crianças, respeitando as suas limitações e valorizando
suas habilidades. Realizando o que é pedido na Estação Fazer, os atendidos desenvolveram
habilidades praticas e manuais. Este mês foram desenvolvidos atividades direcionadas para a
educação financeira, com intuito de preparar as crianças para as atividades no passeio do
Kidzania,pois nesse parque temático as propostas são relacionadas a integrar a diversão com
regras

de

cidadania,onde

a

crianças

brincaram

de

“adultos

dentro

de

uma

sociedade”,escolherão a profissão que vão exercer, a maneira de como possuir a carteira de
habilitação,administrarão o “dinheiro “ que conquistarem,de uma forma lúdica e divertida.Os
educadores promoveram atividades onde os atendidos tomaram conhecimento sobre a historio
do dinheiro e como ele surgiu no cotidiano.Em uma atividade lúdica ,foi arrecadados com os
atendidos embalagens de produtos de alimentos,limpezas,higiene e produzido assim um mini
comercio,e os atendidos assim administravam as compras dos itens que eram realmente
necessário,contribuindo assim para sua percepção da utilização de consumo e conscientização
do que é útil e indispensável.Os grupos realizaram dinâmicas onde conheceram a forma de
utilização de cheques,reconhecimentos de notas ,cartões e os valores de algumas
mercadorias,os educadores sinalizaram os funcionamentos da forma lúdica e dentro da
realidade dos envolvidos.Desenvolveram atividade de circuito,onde puderam se interar dos
meios de como é realizado a conquista da carteira de habilitação e as responsabilidades de
dirigir. No dia 27 de setembro as crianças foram ao passeio e conseguiram aproveitar ao
máximo o que o parque temático Kidzania tem como proposta, as experiências de conhecer
diferentes locais e maneiras têm enriquecido os atendidos em sua visão de mundo e conquistas.
Após a realização dos ensaios para as apresentações, e a finalização dos últimos preparos para
o recebimento das famílias dos atendidos, no dia 23 de setembro fora realizado a Festa da
Família, com um grande numero de participantes. As famílias participaram de um jantar com as
apresentações das crianças e adolescentes, em um ambiente todo temático com fotos e criações
realizadas pelos atendidos, valorizando a família e o seu papel na vida das pessoas. Com o
intuito de trabalhar a desenvoltura das crianças em situações que requerem mais paciência,
tranqüilidade e respeito, a Estação Conviver propõe auxiliar os atendidos nas problemáticas e

seu comportamento perante a elas, sabendo assim administrar conflitos e tolerar as diferenças
dentro do exercício de convivência. Para desenvolver de maneira mais eficaz essa Estação, fora
apostado em um tema atual e que gera em abundância grandes conflitos e conseqüências na
sociedade, por isso neste mês abordamos a igualdade entre os gêneros. Para obter um
diagnostico inicial, fora apresentado aos atendidos o tema, e muitos não sabiam do que se
tratava, para auxiliar na compreensão foram utilizadas imagens que apontavam o cenário de
desigualdade entre homens e mulheres, e os preconceitos que ambos sofriam por não estar
adequados na forma socialmente aceitável. Foram transmitido as crianças uma longa metragem
que contava a historia de um garoto que tinha o desejo de se tornar bailarino, contudo o seu pai
o inscreveu para aulas de Box. Na roda de conversa as crianças demonstraram pouco
entendimento sobre o assunto, porem conseguiram perceber pequenas atitudes que desfavorecia
um gênero e favorecia o outro, em situações simples, ocorridas na rotina, como por exemplo, as
meninas terem responsabilidades no afazeres domésticos, diferentes dos meninos que em
muitos casos não se envolvem nas rotinas domesticas. Para estimular os atendidos nessa
percepção de igualdade e derrubar alguns tabus, as educadoras os incentivaram a reorganizar os
armários, antes separados por brinquedos de meninos e de meninas, de forma que os
brinquedos ficassem misturados, sem diferenciação. No papel Kraft as crianças desenharam
dois boneco um feminino e um masculino, e coloriram juntos com cores aleatórias, pintando a
roupa do menino de cores consideradas feminina e a roupa da menina com cores consideradas
masculinas. As educadoras desenvolveram uma dinâmica onde os meninos teriam o encargo de
produzirem as meninas, pintados as unhas, cuidando do cabelo e maquiá-las, a atividade fora
muito positiva, pois os mesmo se divertiram e conseguiram captar o tema abordado, cada
dinâmica e roda de conversa realizada,faziam os atendidos compreender o tema e modificando
as poucos algumas postura no seu relacionamento em grupo. O dia das crianças foi celebrado
com dois eventos um realizado no dia 06 e 12 de outubro.No dia 06 de outubro, as crianças
celebraram o seu dia das crianças com a presença da Pintura Solidária,onde trouxeram quadros
desenhados e tintas para atividade, com a presença da Urbes, que aplicou uma atividade
simuladora de educação no trânsito,com semáforo.automóveis e faixa de pedestres;; e
recreadores que junto a diversos brinquedos, como pimpolim,xadrez,basquete, animaram a
tarde com os atendidos.No dia 12 de outubro a festa foi organizada pela empresa
Flextronics,onde trouxeram uma apresentação de coral,brinquedos infláveis, brincadeiras
diversas e guloseimas.No dia 28 de Outubro aconteceu a apresentação do espetáculo “O sertão
de João” na Empresa Flextronics,as crianças e adolescentes apresentaram a peça para os
funcionários e seus familiares, o espetáculo tem sido elaborado e ensaiado desde o inicio do
ano. Dando continuidade a estação Conviver que tem como proposta trabalhar as relações de
conflitos, amenizando as problemáticas sociais que prejudicam a boa vivencia em sociedade.

Nesse intuito as atividades continuaram a tratar o assunto de igualdade de gênero e fora
engajado um novo tema em relação às regras de convivência, utilizando como “pano de fundo”
as historias da Turma da Monica que engloba diferentes situações e personagens de
características variadas. Em uma das atividades elaboradas as crianças foram dividas em dois
grupos mistos e fizeram uma disputa de equipe para montar os quebras cabeças, essa atividade
teve como intenção de estimular o envolvimento de uma equipe mista, já que é comum as
disputas de grupo serem separados meninos de meninas.A outra proposta desta atividade fora
provocar as situações que é mais comuns os conflitos aparecem e ministrá-las,indicando para as
crianças como se deve manter o respeito com outro dentro de uma competição.Os atendidos
assistiram uma filmagem que apontavam os bons hábitos e sinais de educação que são
esquecidos no decorrer do dia-a-dia como o uso do “Bom dia” “desculpe” “por favor” entre
outros.Utilizando os personagens da Turma da Monica os atendidos indicavam as
características de cada um,os pontos negativos e positivos da sua personalidade e como se
relacionava com seus amigos.As crianças elaboraram um painel onde cada um colocaria uma
frase que expresse uma atitude que contribuem para o bom relacionamento em grupo.Um ponto
alcançado,que não fazia parte do objetivo,porem é um resultado muito satisfatória que foi a
interação dos atendidos com a leitura,a maioria das crianças se envolveram com as historias em
quadrinhos,onde até mesmo levaram para casa as revistinhas e se mostraram muito animados
com a prática.Nesse mês fora exibido para a comunidade o filme o “Alto da
Compadecida”,encerrando o ano com a ultima apresentação do curta metragem onde se
discutiu o eixo social da Prevenção do Abuso Infantil.No dia 29 de Novembro foi realizado a
reunião de pais,onde foram apontados novamente o compromisso com os cuidados em relação
as crianças,algumas dinâmicas que conturbam o Serviço e fora realizado a rematricula para o
próximo ano.No dia 06 Novembro aconteceu à estréia do espetáculo o “Sertão de João” no
Teatro Municipal Teotônio Vilela com um público de 410 pessoas. O espetáculo é o resultado
das oficinas culturais realizadas com as mais de 100 crianças atendidas pelo projeto. Também
ocorreu a apresentação na escola estadual Izabel de Galvão e no CEI 77 na Vila Astúrias, onde
o espetáculo O Sertão de João foi encenado de uma maneira mais enxuta devido ao espaço e
tempo. Com o intuito de dar continuidade a Estação Conviver, as atividades aplicadas
basearam-se em provocar os atendidos nesse exercício de tolerância, respeito e cumplicidade;
as atividades também foram pinceladas com algumas questões sobre igualdade de gênero,
reforçando todo aprendizado em relação ao assunto. Os educadores realizaram as produções
para a decoração da festa de Natal. As crianças se organizaram em duplas de dança, ao ser
tocado uma melodia mais lenta as crianças deveriam dançar juntos, ao tocar um som mais
acelerado deveria trocar de par e ao tocar um ritmo de ginga eles paravam de dançar. Essa
dinâmica solicita o envolvimento da dupla, a percepção e o respeito do espaço do outro no

momento da dança. A fim de promover um levantamento de afinidade entre as crianças e de
incentivar o compartilhamento de afeição entre os atendidos, foi proposto uma atividade de
desenho livre, onde eles deveriam presentear um amigo com a sua obra e posteriormente uma
conversa os atendidos colocaram quais os motivos que o levaram a presentear tal amigo. No dia
08 de Dezembro o espetáculo “O Sertão de João” foi apresentado com grande público no
SESC, a experiência de apresentar-se em diferentes ambiente motivou os atendidos a se
dedicarem cada vez na peça. No dia 07 e dia 15 de Dezembro as equipe de recreação LUDICK
envolve os atendidos em diferentes atividades de descontração, eles utilizaram o espaço
vantajoso que a organização possui para fazer divertidas competições com as crianças e
adolescentes. A Festa de Natal ocorreu com a participação dos familiares, com barracas de
brincadeiras de argola, boca do palhaço e pesca. Na Festa também aconteceu a apresentação
dos palhaços Trupe Koskowisky que alegrou a comunidade, e a chegada do papai Noel
iluminou a alegria das crianças e adolescentes

C) Comparativo das metas propostas com os resultados obtidos:
As crianças do Serviço compreenderam com mais atenção aos temas propostos e
atendeu as expectativas de cada trabalho desenvolvido, construindo assim um saber de
forma coletiva. As dificuldades apresentadas perante a grande vulnerabilidade social
que alguns atendidos são expostos dentro da sua realidade familiar prejudicaram sua
absorção e freqüência no Serviço, contudo a equipe mobilizou para amenizar esses
conflitos que dificultavam a atenção e empenho dessas crianças. O trabalho social
possibilitou que os atendidos despertassem suas potencialidades e autonomia. Cada
atividade trabalhada contribuiu para que os atendidos apropriassem dos seus deveres e direitos,
compreendendo assim sua responsabilidade com a cidadania e o seu bom convívio com os seus
grupos sociais.

D) Indicadores

Total de atendidos que não aderiram o projeto: 5
Total de atendidos conforme plano de trabalho: 70 crianças
Total real de atendidos no projeto: Atendimento mínimo de 42 e máximo de 66
crianças.
Os primeiros meses do início do Serviço começou com o número de atendidos menor
que a meta (70) pela ampliação de 30 vagas, compondo os meses de readequação do
Serviço.
*As desistências de vaga ocorreram devido as famílias terem se deslocado para uma
residência distante da região do Serviço.

E) Observações

A execução do Serviço no ano de 2017 empregou de uma forma que mobilizou a
comunidade, o desenrolar de outros projetos paralelos com o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vinculo incorporou o fazer social junto ao cultural e conseguiu
despertar um envolvimento positivo no Serviço.

