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RELATORIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO – EXERCÍCIO 2020 
I – IDENTIFICAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO EXECUTORA: Associação Conviver – Centro de Transformação Social 

ENDEREÇO: Curió, nº 01 – Residencial Alto do Flamboyant  

MUNICÍPIO: Limeira FONE: (19) 3453.7463 

E-MAIL: casademisericordia@terra.com.br 

II. RELATÓRIO 

SERVIÇO COFINANCIADO: CEPROSOM 

VALOR DO COFINANCIAMENTO: R$ 39.480,00 

META PROGRAMADA: 52 ATENDIDOS META ATENDIDA: 48 ATENDIDOS 

OBJETIVO GERAL  
  Ofertar o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a crianças, adolescentes e 
familiares do nosso município, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Através de 
atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações dos 
atendidos, incentivando a participação social, convívio familiar e comunitário, desenvolvendo o 
sentimento de pertença e identidade. Contribuindo com a socialização e a participação cidadã.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1 – Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, o exercício da cidadania, auxiliando os 
atendidos na construção de suas histórias e desafios durante a pandemia, utilizando outros instrumentos 
(teletrabalho, vídeos, entrega de atividades domiciliar) em conformidade com o Decreto Municipal de 
Isolamento Social; 

2 - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, desenvolvendo habilidade 
e sociabilidade por meio das redes e mídias sociais; 
 
3 – Desenvolver trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e 
fortalecendo a convivência familiar e comunitária em meio a pandemia decorrente do COVID -19. 
 
III- ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS: JANIERO A DEZEMBRO DE 2020 
 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS: 
  Iniciamos 2020 em novo endereço, com muitos desafios para organizar toda a Associação, 
continuamos atendendo o município, priorizando o atendimento ao território pertencente ao CRAS Victor D’ 
Andrea.   

AÇOES REALIZADAS PELO DEPARTAMENTO SOCIAL 

Janeiro a Março/2020 
•  Organização da Associação em novo endereço; 
•  Triagem das crianças / adolescentes e suas famílias para inserção e reinserção na Associação 
•  Reunião técnica de planejamento estrutural do novo modelo da Associação; 
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•  Organização das salas para as novas modalidades das atividades propostas; 
•  Capacitação técnica com a equipe da Associação através de palestras internas; 
•  Atualização de relatórios e prontuários dos atendidos;  
•  Organizar arquivo morto dos prontuários dos atendidos; 
•  Encaminhamento de atendidos desligados;  
•  Análise socioeconômica para benefícios cedidos pela Associação (cesta básica); 
•  Visita técnica em Rede de Serviços; 
•  Visita Domiciliar; 
•  Recebido Inter cambistas da Unicamp (Inclusão Cultural). 

 
ABRIL A JUNHO/2020 
Realizada reunião técnica: 

•  Em maio presencial, respeitando todas as normativas da vigilância e decreto do distanciamento 
social, quantidade de participante e uso máscaras e álcool gel, para avaliação das atividades 
online e seus respectivos resultados com as devolutivas dos atendidos; 

Reunião técnica por vídeo conferência; 
• Realização de fechamento das atividades desenvolvidas; 
• Levantamento dos desafios e das dificuldades encontradas decorrente da pandemia posto por 

toda equipe;  
• Alinhamento da proposta de adequação e superação para os desafios futuros;  
• Orientações técnicas para que os profissionais se capacitem e participem de vídeos 

conferências, palestras, lives e/ou outros recursos. Objetivo é que estejam sempre informados 
de toda mudança e adequando os teletrabalhos em conformidade com os decretos, 
deliberações, leis e órgãos concessionários; 

• Finalizado a produção de protetores faciais para doação aos profissionais da área da saúde e 
da assistência social. Parceria com o Rotary Clube de Limeira e Empresários. Foram doados 
1.130 protetores para Hospitais particulares e públicos de Limeira, Iracemápolis, Cordeirópolis 
e UBS (Unidade Básica de Saúde), SAMU, Clinicas Dentárias, para UBS de Brasilândia e USP 
no estado de São Paulo, Ceprosom, ARIL, Equoterapia DAUD e Secretaria da Saúde de 
Limeira;  

• Reunião técnica com Conselho administrativo da Conviver, alinhamento das demandas 
encaminhadas do órgão gestor e planejamento das atividades do segundo semestre. 

TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS 

   A pandemia e isolamento social impossibilitou o atendimento presencial para as crianças, 
adolescentes e suas respectivas famílias da Associação Conviver.  Por este motivo, foi necessário 
elaboração de uma força tarefa, juntamente com os demais técnicos da entidade.  
A força tarefa teve como objetivo: 

• Realização de rede de conversas com os atendidos e com as famílias por vídeo conferência; 
• Visitas domiciliares assistindo-os com cestas básicas, leite, produtos de limpeza, higiene 

pessoal e máscaras de tecido. Estes produtos foram arrecadados por ações sociais 
promovidas pela associação; 

• Doação de cobertores, lençóis, fronhas, edredom; 
•  Doação de ovos de páscoa em Maio pela empresa Maravilhas do Lar. 
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•  Orientações as famílias por meio de WhatsApp para orientações gerais; 
•  Visitas Domiciliares para as situações emergências e para os casos de não devolutiva das 

atividades pelos atendidos; 
•  Plantão de atendimento as famílias as terças feiras (com as condutas de distanciamento e de 

higiene pessoal conforme decretos); 
• Constante contado com a rede de apoio. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 E 2 Contribuir para o fortalecimento dos vínculos, o exercício da cidadania, 
a participação no território e o desenvolvimento de competências para a compreensão crítica da 
realidade social. Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e 
de lazer, desenvolvendo habilidade e sociabilidade. Trabalhado este objetivo nas oficinas: Do Saber, 
Inclusão Digital. 

OFICINA DO SABER 
Janeiro a Março/2020 
 Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 

• Recepção: Boas-vindas! 
• Permitiram perceber quem são (construção da sua identidade); 
• A identidade que possuem hoje, o que mudaram com o crescimento e amadurecimento, o que 

gostam ou não gostam e como reagem diante de situações e refletir sobre isso; 
• E a Convivência Social; 
• Atividades com Intercambistas Unicamp (AIESEC). 

 
ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 
 
TURMA 1 E 2 - Expressando o que se vê  
  Utilizando cartas com imagens (Objetos, animais, comidas, profissões e ações) o Educador divide os 
atendidos em grupos e separa as cartas em um local isolado. A criança vai até esse local, escolhe a 
carta desejada e traz para o educador, sem que os outros vejam; com o tempo de 1 minuto, a criança 
tenta expressar para todos (porém sem usar as palavras, como mímica) o que estava na carta, todos 
tem a chance de acertar. O grupo que fizesse primeiro 10 pontos cada carta valendo 1, ganhava o jogo. 
O objetivo é leva-los a tentar expressar o que precisam, por mais difícil que seja, da melhor 
maneira possível para que as pessoas consigam entender de forma clara a mensagem. 
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TURMA 1 E 2 - Aprendendo sobre a Colômbia (intercambista) - A Associação recebeu por alguns 
dias uma intercambista da Colômbia através da parceria com a (AIESEC), e trabalhamos a cultura deste 
país com nossos assistidos. A intercambista colombiana, ensinou o significado das cores da bandeira 
do seu país, a culinária, lugares turísticos e paisagens que há na Colômbia. Usando vários materiais 
como tintas, lápis, desenhos, foi demonstrando e ensinando a cultura para os atendidos. Momento de 
troca cultural e muito conhecimento.  

 
TURMA 1 E 2 - Fazer o bem é cool - No fim do ano passado (2019) a loja Cuki Modas, criou uma linda 
coleção de colares, cada colar levava um pingente com as palavras: amor, amizade e equilíbrio, parte 
da venda destes colares foi revertida para a Associação Conviver. No final de do mês de fevereiro a 
equipe da loja Cuki veio até a associação passar uma tarde com as crianças e adolescentes da 
associação, onde realizaram algumas dinâmicas, relacionadas as palavras dos pingentes. Divididos em 
grupos, eles escolhiam uma das três palavras para ilustra-las em um cartaz, onde puderam analisar o 
que cada palavra significava para cada uma delas. O resultado foi emocionante.  
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ABRIL A JUNHO/2020 
   As atividades foram executadas com os atendidos presencialmente até o dia 17/03/2020. Após esta 
data entramos em isolamento social devido a pandemia do COVID 19, respeitando Decreto Municipal 
de Limeira SP (decreto nº 123 de 23 de março de 2020). Considerando este decreto, as atividades 
passaram a ser desenvolvidas por teletrabalhos, encaminhados pelo WhatsApp, publicados em páginas 
do Google Drive, Instagram, youtube e facebook. Os atendidos executaram as atividades propostas 
devolvendo em forma de vídeo e foto pelas plataformas das redes socias. As atividades foram 
construídas e aplicadas com um novo olhar “um novo normal”. 

“ O tema escolhido para este trimestre, foi de muita importância para os atendidos, pois com a 
construção da identidade, do reconhecimento de quem são, a forma de como se veem e se comportam 
diante da sociedade pode mudar, questões internas e externas, simplesmente se comunicando 
adequadamente, refletindo e mudando a forma como veem o mundo e a si mesmos”. (Educador Social 
Gabriel)”. 

Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 
• Permitiram que as crianças e os adolescentes refletissem sobre sua personalidade, sua 

identidade e estimular a criatividade;  
• Desenvolvido a comunicação com linguagem corporal que, além de ser um fator de saúde, 

constitui a base de todo comportamento humano.  
 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 
TURMA 1 E 2 - Expressão Corporal: 
     
   Atividade já desenvolvida presencialmente, mas que neste momento de pandemia foi adaptado por 
tele trabalho.  

• Breve relato aos atendidos do significado de expressão corporal e sua importância; 
• Realizado atividade para estimular as expressões corporais na comunicação. 

  A Atividade foi realizada em parceria com os pais, irmãos ou familiares, consistia em escrever nomes 
aleatórios em papeis como: (comida, animais, profissões, entre outros). Por sorteio, ao se retirar um 
destes nomes, através de expressão corporal, a criança ou o adolescente tentaram adivinhar o seu 
significado. 
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Desenho sem fio: 
   Trabalhado outras formas de comunicação, como os sinais, desenhos, frases e momento de diversão 
com a família na quarentena. Sabemos que o isolamento social causa cansaço, fadiga, estresses e 
dificulta a comunicação.  Foi proposto uma atividade enviada por teletrabalho, que está fazendo 
bastante sucesso nas redes sociais. 
 Apenas duas pessoas são suficientes para realizar essa atividade. Foi orientado pelo técnico a separar 
folhas de sulfite, canetas ou lápis. A atividade consiste em desenhar qualquer coisa na folha de sulfite 
apoiado nas costas de uma outra pessoa, e essa pessoa, sem olhar o que está sendo desenhado, 
apenas sentindo, tem que reproduzir o desenho e ao final comparar o que juntos realizaram. 

 
 
Criando Novidades 
Nessa hora, de convívio o tempo todo dentro de casa com a família, muitas crianças e adolescentes 
recorrem para o celular, jogos, programas de TV, que apesar de alguns muito bons, vem já prontos.  
Desta forma para incentiva-los neste tempo, foi proposto: 

• Usar a imaginação, produzissem, criassem coisas novas como: novas histórias, jogos, novos 
super-heróis, músicas, poemas, desenhos, dentre outras tantas coisas que a imaginação 
pudesse leva-los.  
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JULHO A SETEMBRO/ 2020 
   Esse TRIMESTRE de atividades desenvolvidas, foram meses de superar a distância e no máximo que 
podíamos aproximar os assistidos, seja com a visitas, os vídeos, a kombi, demonstrar que estamos nos 
preocupando e estamos juntos nesse novo normal. 

Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 
• Permitiram que as crianças e os adolescentes tivessem autopercepção sobre o valor que 

atribuem a si mesmo e o tipo de pessoa que acreditam ser, e dos que os cercam; 
• Permitiram a comemoração dos Aniversariantes do primeiro semestre; 
•  Permitiram conhecimento da história e do território brasileiro, criando sentimento de 

nacionalidade. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 
 
TURMA 1 E 2 -  Onde está o Wally? 
  O último da primeira série de atividades (conviver em casa), o vídeo segue a série sobre identidade, 
agora focado na percepção que temos sobre as coisas ao nosso redor. 
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Kombi Birthday 

   Todo final de semestre, é realizado a “festa dos aniversariantes” daqueles determinados meses. Por 
conta da pandemia e a nova realidade foi preciso nos adaptar, sem pode-los reunir em um local fixo, 
levamos a festa até eles.  

 

Olimpíadas conviver (Atividade auto retrato) 
  No mês de agosto, pensando em uma nova estratégia, lançamos as “Olimpíadas Conviver” 
   Foi desenvolvido um vídeo convite que reunia todos os técnicos, vídeo explicativo das atividades de 
cada oficina com as seguintes instruções: 

• Na oficina do saber foi proposto que fizessem um auto retrato de si mesmos (identidade), com 
o objetivo de se conhecerem, se perceberem como sujeito, como ser humano, suas 
características físicas e também da sua personalidade. 
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Drive thru da inclusão social 

  Diante da dificuldade enfrentada por alguns assistidos de não terem acesso à internet, foi pensado 
em uma estratégia para alcançar estes.  

• A entrega das atividades nas casas dos atendidos foram extremamente importantes, para a 
equipe em relação ao olhar para as famílias, conhecer a realidade e escutar algumas mães 
que desabafaram por conta desse período.; 

• Para as famílias, essa aproximação da equipe também trouxe um alívio para saberem que 
não estão sozinhos. 

 

A bandeira do Brasil 

   Com a chegada do mês de setembro, foi preciso pensar em uma maneira para que todos os atendidos 
fossem alcançados. Unimos o drive-thru da inclusão com os vídeos no youtube 

  A oficina do Saber iniciou uma série de aulas sobre o Brasil. Como no mês de setembro comemoramos 
a independência do Brasil, o Educador abordou um pouco da história e significados da bandeira do 
nosso país. O objetivo é gerar um conhecimento e valorização do nosso Brasil. 
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OUTOBRO A DEZEMBRO/2020 

Finalizamos as atividades de 2020 com o sentimento de dever cumprido, mesmo em meio a pandemia 
pelo COVID -19 nos reinventamos e não deixamos de atender e acreditar na transformação social dos 
nossos atendidos, nosso lema foi “Mais empatia, por favor”!!!!! e Continuará a ser em 2021. 

Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 
• Permitiram conhecimento aos atendidos sobre seus direitos e deveres perante a sociedade; 
• Permitiram conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, conhecendo as 

principais características e leis; 
• Permitiram a comemoração dos Aniversariantes do segundo semestre. 

 
ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 
 
TURMA 1 E 2 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA 
 
   No mês de outubro, em comemoração aos 30anos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)  

• Foi gravado um vídeo pelo educador explicando sobre o que são os deveres e os direitos das 
crianças e dos adolescentes; 

•  O motivo da existência do ECA e sua importância para a sociedade; 
•  Na atividade prática, foi proposto que preenchessem com informações contidas no ECA, a 

“árvore dos direitos e deveres” as lacunas contidas no desenho.  
• Além do envio do vídeo pelo Youtube, entregamos kit destas atividades para os atendidos que 

não tenham acesso à internet. 
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Drive da Felicidade (dia das crianças) 
 
   Em comemoração ao Dia da Criança, promovemos o “Drive da Felicidade”, com entrega de 
lembrancinhas para todos os atendidos. Infelizmente não foi possível realizar uma festa como todo ano, 
por conta do momento que estamos passando, porem a infância deve ser comemorada e este dia não 
poderia passar em branco. Todas as medidas de proteção foram tomadas para que tudo fosse realizado 
com segurança pela equipe da Conviver. Foi preparado um kit. 
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Kombi Birthday 

   Todo final de semestre, é realizado a “festa dos aniversariantes” daqueles determinados meses. Por 
conta da pandemia e a nova realidade foi preciso nos adaptar, sem pode-los reunir em um local fixo, 
levamos a festa até eles. Recebemos patrocínio de duas empresas para a compra do Kit festa. 

 
 
 
 
OFICINA DIGITAL – INCLUSÃO DIGITAL 
 
JANEIRO A MARÇO/2020 
  Fazer uso das ferramentas disponibilizadas no computador para desenvolvimento de socialização 
através da coordenação e interação com o computador. 
 
Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 

• TURMA 1 E 2 - Colorindo a bandeira e o mapa da Colômbia (Em parceria com a intercambista 
presente na associação, os atendidos usaram o Paint para colorir a bandeira e o mapa da 
Colômbia país de origem da intercambista. Através disso eles desenvolveram a coordenação 
com o mouse, uma vez que se fez necessário a escolha das cores e local correto de cada uma; 

• PANDEMIA – COVID 19 : AÇÃO SOCIAL NA CONVIVER, EM PARCERIA COM ROTARY 
CLUB DE LIMEIRA NO COMBATE A COVID 19. (associação aceitou o convite do Rotary para 
ajudar na produção de protetores faciais para ser doados para os profissionais da área da 
saúde. Desta forma vários órgãos ligados a saúde já estão recebendo as doações, fruto desta 
parceria bem-sucedida). 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 

TURMA 1 E 2 - Colorindo a bandeira e o mapa da Colômbia  
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   Em parceira com a intercambista presente na associação, os atendidos usaram o Paint para colorir a 
bandeira e o mapa da Colômbia país de origem da intercambista. Através disso eles desenvolveram a 
coordenação com o mouse, uma vez que se fez necessário a escolha das cores e local correto de cada 
uma. Além de despertar o interesse em conhecer outras culturas. Na mesma atividade foi passado um 
vídeo com o uso do data show, mostrando as danças típicas da Colômbia. 
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ABRIL A JUNHO/2020 
   As atividades foram executadas com os atendidos presencialmente até o dia 17/03/2020. Após esta 
data entramos em isolamento social devido a pandemia do COVID 19, respeitando Decreto Municipal 
de Limeira SP (decreto nº 123 de 23 de março de 2020). Considerando este decreto, as atividades 
passaram a ser desenvolvidas por teletrabalhos, encaminhados pelo WhatsApp, publicados em páginas 
do Google Drive, Instagram, youtube e facebook. Os atendidos executaram as atividades propostas 
devolvendo em forma de vídeo e foto pelas plataformas das redes socias. As atividades foram 
construídas e aplicadas com um novo olhar “um novo normal”. 
 
   “Ninguém estava preparado para migrar todas a atividades presenciais para o ambiente online, 
mesmo sendo uma oficina de inclusão digital que trabalha o ambiente virtual e online”. (Educadora 
Social Ingrid) 
 
Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 

• Promoveu conhecimento sobre a história do computador; 
• Incentivou a imaginação e criatividade a respeito dos futuros tipos de tecnologia; 
• Promoveu conhecimento sobre a diferença entre hardware e software; 
• Incentivou a concentração e conhecimento através do assunto citado acima; 
• Incentivou e promoveu a importância do meio ambiente; 
• Trabalhado o tema citado acima, por se tratar do mês que comemoramos o dia mundial do meio 

ambiente, exposto que também podemos aprender sobre esse tema usando a tecnologia. 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 

TURMA 1 E 2  - História do Computador 
• Breve história do computador através de um vídeo;  
• Através de slides, foi lançado também o desafio para que os atendidos desenhassem como 

eles imaginam o computador daqui 10 anos. 

 
 
 



 

15 
 

 
   Hardware e Software: 

• Explicado a diferença entre hardware e software através de vídeo; 
•  Importância de se saber sobre este assunto dentro da inclusão digital e como estão presentes no 

nosso dia a dia; 
•  Como desafio, duas perguntas sobre o assunto, para que os atendidos respondessem via 

whatsapp. 

 
 

 
 

Meio Ambiente: 
• Compartilhado a importância de cuidarmos bem do meio ambiente através de vídeo; 
•  Explicado e orientado sobre a maneira correta de descarte de lixo e como podemos deixar 

nossa cidade mais limpa, bonita, humanizada, acolhedora e com qualidade de vida. Uma 
atitude boa, gera outras; 

• No final da atividade foi enviado um jogo que os atendidos responderam pelo celular. 
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JULHO A SETEMBRO/2020 
   Os assusntos desenvovidos, abordados neste trimestre foi algo que desafiou toda equipe técnica a 
buscar novas maneiras de adaptar as atividades presencias que eram desenvolvidades em grupo. 
 
Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 

• Promoveu conhecimento sobre os fundamentos da digitação; 
• Incentivou a imaginação e criatividade a respeito dos futuros tipos de tecnologia; 
• Trabalhou a postura correta ao digitar, posicionar os dedos corretamente e aprender funções 

de teclas menos usadas como Shift e Caps Lock; 
• Incentivou a concentração e conhecimento através do assunto citado acima; 
• Promoveu um desafio para as Olimpíadas da Conviver, relacionado com atividades da inclusão 

digital. 
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ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 

TURMA 1 E 2  - Posicionamento correto dos dedos na digitação 
 

•  Explicada a maneira correta de posicionar os dedos ao digitar um texto no teclado do 
computador, enfatizando a importância da postura correta para não ocasionar lesões futuras; 

• Ao final da explicação foi lançado o desafio, os atendidos teriam que responder qual o dedo 
correto para digitar a primeira letra do nome, por exemplo, se o atendido se chama João, ele 
teria que responder: “Indicador da mão direita”. 

 
 
Desafio Olimpíadas Conviver: Trabalhando as teclas Caps Lock e Shift 
 

• Desenvolvido um vídeo explicativo sobre as teclas Caps Lock e Shift, nesse vídeo, foi 
enfatizado que usamos a tecla Caps Lock para digitar uma frase ou palavra inteira com letras 
maiúsculas e as teclas Shift, para fazer apenas a primeira letra em maiúscula ou exibir o 
segundo símbolo das teclas que tem mais que um símbolo; 

• Proposto o desafio para os atendidos “Quando queremos inserir o símbolo da porcentagem 
(%) quais teclas devemos apertar?” A resposta correta é: Shift + 5. 
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Teclado em vista 
  Devido à falta de acesso à tecnologia de alguns atendidos, essa atividade veio com proposta de 
superação. Levar uma folha com a atividade na casa de cada atendido. Nessa folha contém uma imagem do 
teclado do computador e explicação de algumas funções do teclado, no decorrer do texto a atividade pede 3 
desafios para os atendidos.  
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OUTOBRO A DEZEMBRO/2020 

  Apesar de vários dificultadores em relação à pandemia e a falta de acesso dos atendidos, nós 
conseguimos levar as atividades na integra para todos, inovamos as ideias e trabalhamos a inclusão 
usando todas as ferramentas disponíveis. Levamos e explicamos as atividades nas casas dos 
atendidos.  

Desenvolvido atividades com as crianças e adolescentes que: 
• Promoveu conhecimento sobre os fundamentos da digitação; 
• Promoveu conhecimento dos nomes das peças e definição de cada parte que compõem o 

computador; 
• Trabalhou a postura correta ao digitar, posicionar os dedos corretamente;  
• Incentivou a concentração e conhecimento através do assunto citado acima. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 

TURMA 1 E 2 - Caça palavras 
   Em atividade enviada pelo Youtube foi explicado: 

• O nome e funções das principais partes do computador, tais como: monitor, teclado, mouse e 
gabinete; 

• No vídeo foi lançado o desafio de encontrar esses nomes em um caça palavras, que foi 
entregue para todos os atendidos; 

• A entrega do caça palavras foi feita no dia da entrega da cesta básica, quando entregamos 
também o presente de dia das crianças para os atendidos. Aos atendidos que não são 
cadastrados no programa de recebimento de cesta básica, levamos até a casa.  
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OBJETIVO ESPECIFICO 3 – Promover espaços de reflexão sobre o papel das Famílias na proteção e 
desenvolvimento das crianças e adolescentes. 
 

OFICINA FAMILIA CONVIVER – (Trabalho desenvolvido com as famílias dos atendidos)  

FEVEREIRO/MARÇO/ 2020 
   O trabalho social com as famílias dos atendidos ocorre através de reuniões mensais com palestras, 
dinâmicas, rodas de conversas e são executadas por profissionais da área do serviço social e da 
psicologia. 
FEVEREIRO  

• Primeiro encontro com as famílias do ano; 
•  Reunião de boas-vindas; 
•  Reconhecimento do novo espaço da Associação; 
• Pais e responsáveis ficaram cientes das regras de convivência; 
•  Esclarecimento das atividades no novo espaço e planejamento anual das atividades.  

ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO: 

   Primeiro encontro com as famílias do ano, reunião de boas-vindas, e reconhecimento do novo espaço 
da Associação. Foram trabalhados os temas: bondade e respeito através de dinâmica, os pais e 
responsáveis ficaram cientes das regras de convivência bem como o será desenvolvida as atividades 
no novo espaço e planejamento anual das atividades.  
 

 

MARÇO  
 POR MOTIVO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID -19, AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS 
FORAM SUSPENSAS PARA ADEQUAÇÃO DE UMA NOVA PROPOSTA. 
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ABRIL A JUNHO/2020 
   Por estarmos vivenciando um período de prevenção do COVID 19 por meio do isolamento social, é 
fator com grandes dificuldades e que tem atingido nosso país e também todo o mundo. “Estas 
dificuldades têm prejudicado a unidade e integridade da família nos mais variados aspectos”. (Psicóloga 
Ângela). 

Realizado reflexão através de vídeo enviado pelo WhatsApp para as famílias da Associação Conviver 
já que as reuniões presenciais com as famílias foram suspensas, disponibilizamos um vídeo por mês 
pela psicóloga do projeto, dando ênfase aos temas “gentileza e humildade”. 

Dinâmica proposta: 
   Foi sugerido a todas as famílias dos assistidos a realização de uma dinâmica simples porem com 
objetivo de compreender a diferença entre ver e olhar, pois, o olhar é fundamental porque nos remete à 
ação, à percepção, à boa convivência, é observar características do outro em si mesmo.                                                                                                                                                                                                                                           
Uma dinâmica simples que consiste em fechar os olhos por um momento e em silêncio pensar nas 
pessoas que estão ao nosso redor. Ao abrirmos os olhos, enxergamos o valor que as pessoas que 
convivem no nosso próprio lar têm para cada um de nós. 
    Devemos olhar pra nós mesmos como pais e observar qual tem sido nosso comportamento, qual o 
exemplo que nós estamos dando e consequentemente nós podemos repensar em como sermos 
pessoas melhores, pois o olhar em si traz transformação, traz compreensão.  

  “Gentileza e Humildade” são fundamentais para o enfrentamento da pandemia.  Na devolutiva que as 
famílias concederam verificou-se que houve um bom entendimento e aceitação da proposta sugerida, 
pois a necessidade se faz vigente de olhar com atenção e cuidado para o outro, ainda mais diante deste 
momento de isolamento social que estamos vivendo e onde se aflora os sentimentos de críticas que na 
maioria das vezes não são construtivas e que evidenciam a fragilidade do relacionamento intrafamiliar. 
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JULHO A SETEMBRO/2020 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Para a atividade específica de psicologia social, durante 3 semanas consecutivas em Julho e 
agosto, de posse do celular da Associação, foi realizado chamada de vídeo com os assistidos 
e com suas famílias objetivando ouvir e orientar em como lidar com as dificuldades de 
relacionamento familiar, bem como das fragilidades emocionais e físicas decorrentes do 
isolamento social; 

• Realizados envios de mensagens e ligações às famílias que não objetivamos retorno, para 
possível tentativa no próximo mês ou visita domiciliar; 

• Também foram realizados envio de mensagens e ligações às famílias que não objetivamos 
retorno, para possível tentativa no próximo mês ou visita domiciliar.  

• Foram realizados contatos com todas as famílias da Associação no mês de Julho e agosto, 
totalizando os 52 atendidos.  

   Destes 52 atendidos, conseguimos acompanhar com sucesso o retorno das chamadas de vídeo a 30 
famílias da Associação. Totalizando uma média de 40% do alcance. 
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SETEMBRO 

  Entrega Kit de atividades para as famílias, nas casas dos atendidos pelo Drive Thru da inclusão social 

Tema desenvolvido: Dinâmica da teia familiar 
• Ressignificando a importância da família em época de adversidades; 
• Proporcionando estímulos para reflexões, possibilitar a ponderação do papel e relevância que 

cada membro exerce no seio da família em suas escolhas, responsabilidades e as inerentes 
consequências de seus atos que poderão beneficiar ou prejudicar a todos, incluindo a 
repercussão no processo de socialização tanto primário; 

• Avaliação das devolutivas das famílias.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

Dinâmica da teia familiar 

Objetivo: Dar a oportunidade para os membros da família conversar sobre o que cada um pensa 
sobre a família, proporcionando compreensão, união e paciência. 

Material: Um rolo de barbante, folha de instrução, folha em branco para escrever as respostas, pacote 
de bolachas e balas. 

A entrega foi realizada da seguinte forma: 
• Retirada das atividades pelas famílias na instituição; 
• Entrega por Drive Thru da Inclusão Social nas residências para aqueles que não puderam 

comparecer na instituição;  
• Cada família recebeu a devida orientação para a execução das atividades; 
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OUTUBRO A DEZEMBRO/2020 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

OUTUBRO: 
• Entrega dos Kits de atividades para as famílias, nas casas dos atendidos pelo Drive Thru da 

inclusão social com o seguinte tema:  Como é bom ser criança! Brincar e aprender!  Receber 
o amor e o cuidado da família!  Valorizar a Vida!; 

• Conscientização da necessidade de cuidar e respeitar o corpo, valorizando cada parte dele, 
através do reconhecimento do que mais gosta em si mesmo; 

• Disponibilizar através de recursos lúdicos a reflexão dos valores morais implícitos no respeito 
e cuidado com o próprio corpo, bem como sua valorização; 

• Dia da Criança... Ao comemorar esta data tão especial, através de uma dinâmica, proporcionar 
momentos divertidos e ao mesmo tempo trabalharmos a unidade, onde cada um faz a sua 
parte para juntos conseguirmos um bom resultado e ao mesmo tempo fortalecer a autoestima 
de cada um. 

• Avaliação das devolutiva das famílias.  
 
ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

   Foi elaborado e preparado 52 kits de psicologia social para as famílias contendo:  
• 1 folha de sulfite contendo o material com descrição do tema e as orientações para dinâmica a 

ser realizada;  
• folha de sulfite em anexo para a devolutiva e folhas coloridas.  
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Como é bom ser criança! Brincar e aprender!  Receber o amor e o cuidado da família!   
Valorizar a vida! 
 
DINÂMICA DO CORPO HUMANO 
MATERIAL:  

• 1 folha de sulfite branca; 
•  metade de 1 folha de sulfite verde;  
• metade de 1 folha de sulfite amarela;  
• metade de 1 folha de sulfite azul;   
• lápis, tesoura sem ponta e cola. 

 
Objetivo: Promover a ajuda mútua com opiniões e ações que facilitem a formação do corpo humano 
através de diferentes formas da criatividade, favorecendo melhora da auto-estima. 

 
 
NOVEMBRO/DEZEMBRO 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

• Entrega dos Kits de atividades para as famílias, nas casas dos atendidos pelo Drive Thru da 
inclusão social com o seguinte tema: Família, seja colaboradora! 

• Colaboração! Promovendo ajuda ao próximo como forma de amadurecimento e crescimento 
na convivência familiar e na comunidade; 

• Proporcionar estímulo e maior compreensão da necessidade de fazer ao próximo aquilo que 
esperamos que façam conosco, promovendo auxílio mútuo e exemplo de cidadania; 

• Promover através de atitudes práticas, a realização de boas ações que evidenciem a 
multiplicação de comportamento solidários. 

• Avaliação das devolutivas das famílias.  
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ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Família, seja colaboradora! 

 
 
Atividade Proposta: Dinâmica da bala 
Material necessário – balas com embalagens que abram dos dois lados. 
Objetivo – Ressaltar a importância da colaboração, da união que se inicia no seio familiar e se estende 
por onde formos. Promovendo ajuda ao nosso semelhante, crescimento e amadurecimento individual 
que refletirá bons resultados na convivência social. 
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  FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO 2020 -     Tema: COM viver 
   A pandemia não nos impediu de realizar a festa de encerramento das atividades. Conseguimos, 
apesar de tudo, gravar a nossa apresentação de final de ano com excelência. Grande parte das famílias 
também colaborou com o nosso cronograma e abraçou nossas ideias, tornando esse momento muito 
produtivo mesmo que a distância. Obedecendo e respeitando todos cuidados e protocolos de 
distanciamento e da vigilância sanitária.  
  Nesse ano de 2020, tivemos muitas surpresas e desafios.  Infelizmente nem todas foram boas. Mas o 
bom das surpresas e dos desafios é que podemos superar e crescer com eles. Acompanhe com a gente 
tudo que vivemos nesse ano de 2020.   https://youtu.be/4Vm62bYBimM 

BASTIDORES DA GRAVAÇÃO 

 
 
IV – QUANTITATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS: (Listar todas as ações realizadas durante o exercício/ 
SUGESTÃO ABAIXO) 
Ações Quantidade 
Número de atendidos  48 

Visitas domiciliares 160 

Reunião de equipe técnica  11 

Participação em reunião de Conselho ou Comissões 10 

https://youtu.be/4Vm62bYBimM
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Participação de reunião na Rede de Serviços Órgãos 01 

Reunião com Órgão Gestor 10 

Planejamento de atividades na OSC 14 

Relatórios Técnicos 20 

Eventos Realizados online  08 

Participação em Capacitações e/ou Palestras online 06 

Encaminhamento aos recursos da rede (referência) 0 

Retorno dos encaminhamentos (contra-referência) 0 

Atendimentos Individuais Psicossociais 10 

Outros (especificar):  
V - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Facilitadores da ação:  
• Participação satisfatória dos assistidos nas atividades por teletrabalho; 
• Atividades por Drive Thru, executada com sucesso; 
• Interesse na execução das atividades sugeridas por vídeo;  
• Disponibilidade de carro para a entrega das atividades; 
• Equipe engajada para novas iniciativas, planejamento e execução das atividades; 
• Comunicação ativa com as famílias. 

 
Dificultadores da ação:  

• Pandemia e isolamento social pelo COVID 19; 
• Dificuldade em mensurar em 100%, diante do “novo normal”, o desenvolvimento avaliativo dos 

atendidos; 
• Falta de acesso à internet e indisponibilidade de celular das famílias; 
• Com o Avanço do isolamento social as famílias estão emocionalmente, fisicamente 

desmotivadas.  
 
Proposta de superação/mudanças: 

•  Continuar com o contato por vídeo chamada aos atendidos e seus familiares, pela psicóloga;  
• Adequação da proposta do Drive Thru da Inclusão para as atividades do próximo ano; 

Todos os apontamentos serão levados em conta para efetivação; 
 
Resultados obtidos: 

• Adequação das atividades em meio à pandemia; 
• Resultado positivo na participação dos atendidos; 
• Observação de incentivos dos pais na participação das atividades juntamente com os atendidos; 
• Esforço dos próprios assistidos em atender e corresponder as atividades e aos desafios 

propostos. 
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Anexo de fotos das atividades do ano de 2020 

 

 

Reunião Técnica - Janeiro a Março 

 
   Maio Junho 

 

Início das atividades – boas-vindas!!!!! 
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  Julho a Setembro 

 
Outubro a Dezembro 

 
Reunião com Conselho Administrativo 

 
 
 



 

31 
 

 

TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS 

     A pandemia e isolamento social impossibilitou o atendimento presencial para as crianças, adolescentes 
e suas respectivas famílias da Associação Conviver.  Por este motivo, foi necessário elaboração de uma 
força tarefa, juntamente com os demais técnicos da entidade.  

A força tarefa teve como objetivo: 

• Realização de rede de conversas com os atendidos e com as famílias por vídeo conferência; 
• Visitas domiciliares assistindo-os com cestas básicas, leite, produtos de limpeza, higiene pessoal 

e máscaras de tecido. Estes produtos foram arrecadados por ações sociais promovidas pela 
associação; 

• Doação de cobertores, lençóis, fronhas, edredom; 
•  Doação de ovos de páscoa em Maio pela empresa Maravilhas do Lar. 

 
Cestas Básicas e Kit de Leite e Higiene, referente ao mês  Maio 
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Doação de Ovos de Páscoa                                       Cesta Básica, Kit de Leite, Ovos de Páscoa e Máscaras, 
(Maravilhas do Lar) 

 

 
 
 

Limeira, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

          ___________________________                     _____________________________ 
               Alessandra Alves Bonin                                             José César dos Santos 
               Técnico Responsável              Presidente da Organização 


