
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Entidade: Associação Conviver – Centro de Transformação Social 

Endereço: Alferes Franco, 56 - Centro. 

CEP: 13480-050 CIDADE: Limeira ESTADO: São Paulo 

TELEFONE: (19) 3453-7463 / (19) 981559834 E-MAIL: casademisericordia@terra.com.br 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: José César dos Santos 

RG: 17.191.868 CPF: 088.909.188-96 

DATA VENCIMENTO DO MANDATO:  

ENDEREÇO: Rua Av. Alameda das Rosas, nº 106 Jardim dos Ipês, 

TELEFONE: (19) 3453-7463 

E-MAIL: casademisericordia@terra.com.br 

 

MISSÃO: Transformar crianças, adolescentes e seus familiares da situação de 
vulnerabilidade social e de violações de direito. Restaurando-as fisicamente, 
emocionalmente e espiritualmente. Capacitando-os para o exercício da cidadania, 
conectando os vínculos de comunhão e paz com Deus e a sociedade. 

NOSSA VISÃO: Ser uma organização que promove ações transformadoras na vida de 
crianças, adolescentes, família e comunidade. 

NOSSOS VALORES: Amamos a Deus sobre todas as coisas, respeitamos as pessoas, agimos 
com ética, administramos com responsabilidade, construímos parcerias, preservamos e 
respeitamos o meio ambiente. 
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HISTÓRICO 

A Associação Conviver – Centro de Transformação Social é uma OSC filantrópica, 
criada em 01 de agosto de 1996, pelo seu atual presidente José César dos Santos. 

A Associação representava um sonho: a possibilidade de contribuir com a socialização 
de crianças, adolescentes e seus familiares, de comunidades do município, socialmente 
vulneráveis em situação de enfraquecimento de vínculos familiares com características 
socialmente desvalorizadas, decorrente dos processos de omissão ou violação de Direitos. 
Objetivando processar a inclusão deste grupo em situação de risco social nas políticas 
públicas e na vida comunitária e societária.  

Depois de muito trabalho nasceu a Associação que prioritariamente chamada de Casa 
de Misericórdia atendia crianças e adolescentes em qualquer regime previsto pelo ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) na faixa etária de 0 a 18 anos. 

Mesmo a Instituição tendo a sua ata de Constituição aprovada pelos membros da 
Diretoria na data acima mencionada, esta somente obteve registro em cartório em 
26/12/1996, após foi encaminhada à Terceira Vara da Infância e da Juventude da Comarca 
de Limeira para apreciação, avaliação, aprovação e analise do Estatuto Social e encaminhado 
ao CMDCA, onde foi obtido o registro em 07/05/1998, iniciando as atividades em 
16/09/1998.  Neste período foram atendidas seis crianças/ adolescentes em regime de 
abrigo que estavam envolvidos em drogadição, tráfico de entorpecentes, alcoolismo, furtos 
e roubos, culminando em exclusão familiar e social.  As atividades de abrigo foram 
paralisadas e finalizadas quando estes adolescentes completaram 18 anos. 

Atualmente atendemos crianças e adolescentes e seus familiares e responsáveis na 
faixa etária de 06 a 17 anos com capacidade de 90 atendidos e meta para 80 crianças/ 
adolescentes. Sem distinção quanto, raça, credo político, e religioso, desenvolvendo Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ofertado pela Proteção Social Básica. 

A associação é registrada no CMAS e CMDCA e possui parceria com o CEPROSOM e 
com voluntários que proporcionam ao longo do ano Workshops de vários cursos, parceria 
fiel 2 vezes ao ano com a AIESEC (Unicamp) intercambistas promovendo troca cultural com 
os atendidos e Trote Cidadã (UNICAMP). 

As fontes de recursos existentes são provenientes de subvenção Municipal através da 
parceria com o CEPROSOM, mantenedores mensais, doação voluntaria e recurso financeiro 
mensal da Comunidade Evangélica Filadélfia de Limeira SP. 

Em relação à articulação com a rede socioassistencial, a OSC está referenciada ao 
CRAS Marilena Pinto Ramalho. Além disso, possui parceria e articulação com o Centro 
Espirita Luz e Caridade Nosso Lar, o qual cede o espaço físico para o desenvolvimento de 
atividade esportiva com os atendidos de a Associação Conviver, oportunidade onde as 
crianças e adolescentes do Nosso Lar são inclusos nesta atividade.  



Outra parceria e articulação importante que a Associação Conviver possui é com a 
OSC Aldeias Infantis SOS Brasil que desenvolve O Serviço de Acolhimento para crianças e 
adolescentes no município, sendo que muitos dos acolhidos estão inseridos no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Associação. 

 

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

I - Prestar atendimento de forma, permanente e planejada por meio de programas, projetos 

e serviços socioassistenciais a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos que vivenciam 

situação de vulnerabilidade pela fragilização de vínculos familiares e comunitários.  

Visando a prevenção e redução de situações de fragilidade social vivenciadas, em 

conformidade com a legislação vigente. 

II – Complementar o trabalho social com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações 

de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.  

III - Contribuir para prevenção de agravamento de situação de negligência, violência e 

ruptura de vínculos.  

 IV – Promover o acesso a programações culturais, de lazer e de esporte relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.  

 

Objetivo Geral da Proposta: 

Favorecer o desenvolvimento pessoal, social e cultural de crianças e adolescentes, 

prioritariamente aqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, 

contribuindo com os processos de socialização, de criação e de participação cidadã 

priorizando a matricialidade sociofamiliares. 

 

Objetivos Específicos da Proposta: 
 1 – Contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, o exercício da cidadania, a 

participação no território e o desenvolvimento de competências para a compreensão crítica 

da realidade social. 

 2 - Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer, desenvolvendo habilidade e sociabilidade; 

3 – Promover espaços de reflexão sobre o papel das Famílias na proteção e desenvolvimento 

das crianças e adolescentes; 

4 – Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas. 

 

 



DOCUMENTOS E CERTIFICAÇÕES DA ENTIDADE 

- Inscrição no CNPJ sob n° 01.605.667/0001-80 

- Cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social: nº 022 

- Cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: nº 002 

- Alvará de Funcionamento: nº 352690201-873-000001-1-6 

 

INFRA-ESTRUTURA 
 

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

 1 Sala coordenação 

 2 Sala aux. 
Administrativo 

 3 Sala assistente social 

 4 Sala pedagoga 

 5 Sala psicóloga 

 6 Sala dos orientadores 
sociais 

06 

1 Reunião, coordenador 

2 RH, contabilidade, secretaria. 

3 Atendimento social e organização do serviço 
técnico 

4 coordenação pedagógica, atendimento em geral 

5 atendimento psicológico em grupo e familiar, 
organização técnica 
6 organizar as atividades, preparar atividades, 

relatórios e reuniões 

Sala Informática 01 (Capacidade para 
15 atendidos) 

Inclusão digital 

Sala multiuso 02 
Atividades socioculturais 
Reunião de pais 
 

Sala para refeição 01 Refeição dos atendidos   

Cozinha 01 Preparo das refeições 

Copa 01 Refeição equipe técnica 

Banheiro 03 

1 equipe técnica Feminino 

1 equipe técnica Masculino 

1 para os atendidos  

 

Pequena Área de lazer 01 Para recreação e atividades 

Dispensa 01 Material diverso 

Lavanderia 01 Diverso 

 

 
 

 



RECURSOS HUMANOS:  

 QUANTIDADE 
Número de profissionais CLT 07 
Número de profissionais prestador de serviço 06 

 

Relatório das atividades desenvolvidas em 2018 

Durante o ano de 2018 a Instituição atendeu mensalmente a média de 70 a 75 
crianças / adolescentes e seus familiares, na faixa de 06 a 17 anos, executando atendimento 
social (aos atendidos e seus familiares), atendimento psicossocial grupal e psicopedagógico 
social.  

Ofertado aos atendidos oficinas durante todo o ano com atividades: esportivas e 
recreativas, de jogos pedagógicos, de artes, batem latas, do saber, hip hop, cineclube, de 
atitude e princípios e do mundo do trabalho, proporcionado passeios pedagógicos e de datas 
comemorativas, executadas por educadores sociais. 

Promovido espaços de reflexão sobre o papel da Família na proteção e 
desenvolvimento das crianças e adolescente com encontros mensais com os pais e ou 
responsáveis. 

Ações Desenvolvidas no Ano de 2018 (Janeiro a Dezembro) 

Ações Quantidade 

Visitas Domiciliares 09 

Visitas as Instituições de Ensino 05               

Visitas as Instituições da Rede 10 

Reuniões de Pais 10 

Reunião de Equipe Técnica da Entidade para Estudo de Caso 12 

Participação em Reunião de Conselho 10 

Reunião com funcionário/ voluntários 12 

Participação de Reunião na Rede de Serviços 05 

Reunião com Diretoria 01 

Planejamento de Atividades na Entidade 12 

Relatórios Técnicos 12 

Promoção de Eventos (realizados pela Instituição) 140 

Participação em Capacitações e/ou Palestras 03 

Encaminhamentos aos recursos da rede 05 



Retorno dos encaminhamentos 05 

Cota de Cesta básica cedida pela Instituição para as famílias 171 

Vale Transporte cedido pela Instituição para as crianças/ adolescentes  

Doação de Roupas 200 pças 

Premiações  10 

Doação de Material Escolar 40 itens 

 
ATIVIDADES/ AÇÕES DESENVOLVIDAS: Janeiro a Dezembro 2018 
Serviço Social 
- Triagem das crianças / adolescentes e suas famílias para inclusão na Associação; 

- Relatórios e encaminhamentos aos Recursos da Rede; 

- Análise socioeconômica para concessão de benefícios cedidos pela Instituição (cesta básica 

e vale transporte); 

- Atualização de relatórios e prontuários das crianças e adolescentes; 

- Visitas Domiciliares; 

- Visitas as Instituições de Ensino; 

- Visita a Escola Técnica Trajano Camargo e Colégio Técnico Cotil (Unicamp); 

- Reunião com Pais e ou Responsáveis através de dinâmicas, palestras;  

- Atendimento Individual e Grupal; 

- Reunião Técnica mensal para avaliação e monitoramento do serviço executado coletando 

concomitantemente informação referente ao comportamento das crianças e adolescentes 

dentro e fora das oficinas propostas. Somando os dados apresentados junto ao assistente 

social e a pedagoga cujo foco é direcionado o bom desempenho intra e interpessoal tanto da 

equipe quanto das crianças e adolescentes;  

– Planejamento técnico Anual; 

- Inclusão de atendidos encaminhados pela Aldeia Infantis, Gávea e CREA. 

- Recebido Inter cambistas da Unicamp (Inclusão Cultural) 

- Reunião técnica no CREAS, juntamente com técnicos da Aldeia Infantis. 

- Passeio ao Cinema no Mês de abril e Junho 

- Doação de chocolates aos atendidos em abril em comemoração à Páscoa.  

- Atendimento e aconselhamento nutricional pelos alunos do curso de Nutrição da 

UNICAMP, coletados dados de peso e altura, informações sobre hábitos alimentares, logo 

após os atendidos receberam orientação nutricional sobre alimentação saudável. 

- Capacitação técnica realizada com todas as OSCs de Limeira ofertado pelo Ceprosom 

através do Fundo Municipal de Assistência Social, a fim de alinhar o trabalho desenvolvido 

com os pressupostos do SUAS; 



- Palestra para as famílias sobre o Cadastro Único com a Coordenadora Vanessa Sampaio 

assistente social do Ceprosom. 

- Palestra sobre limpeza bucal (Associação Color Heart atuando através da promoção, 

prevenção e tratamento odontológico em projetos sociais ativos e ações pontuais!). 

- Recreação no bosque: Intercambistas da Unicamp (IAISEC) 

- Trote Cidadania (Unicamp) 

- Participação na Conferência da Criança e Adolescente 

. Participamos do desfile Cívico 7 de setembro, 70% de envolvimento dos atendidos e das 

famílias que desfilaram . 

- Palestra proporcionada para os adolescentes sobre Jovem Aprendiz, ministrada pela 

assistente social do CIEE, feito cadastramento dos adolescentes de 14 a 17 anos para 

possível encaminhamento ao mercado de trabalho. 

- Palestra com delegado da DISE, tema: Drogadição 

- Supervisão técnica a estudante de serviço social; 

- Elaboração de Projetos (participação de chamamento público do CMDCA); 

- Relatórios Técnicos 

- Acompanhamento aos atendidos à Unidade de Saúde e Hospital para consulta médica, em 

situação de emergência; 

- Doação de Agasalhos, Calçados e de Materiais Escolares; 

- Encaminhamento diante das necessidades detectado na área da saúde (médico, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e etc.); 

- Elaboração de plano de trabalho 2019; 

 

Psicologia Social  

- Atendimento psicossocial grupal 

- Pesquisa e Seleção de conteúdo que será efetuado nas Oficinas de Principio e Atitudes; 

- Atualização dos testes psicológicos que serão aplicados no corrente ano.  

- Atendimento psicológico comportamental junto às crianças e adolescentes por meio dos 

seguintes instrumentos:  

Teste HTTP - Psicodiagnóstico da Personalidade; 

Teste Reven – Matriz Progressiva Coloridas Escala Especial; 

Teste Quati – Questionário de Avaliação Tipológica, Entrevista diretiva com os adolescentes; 

 Entrevista Semidireta com as crianças; 

 Ludo terapia; 

- Pesquisa e Seleção de conteúdo que será efetuado nas Oficinas de Principio e Atitudes; 

- Atualização dos testes psicológicos que serão aplicados no corrente ano.  

- Reflexão com a criança e adolescente e sua família em conflito social e conjugal;  



- Dinâmicas de Grupo 

 

ÁREA CULTURAL E RECREATIVA 

- Oficina Cultural de Exibição de Filmes/Desenho na associação 

- Tarde no cinema: - A vida secreta dos bichos 

- Comemoração de Datas Especiais (Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Dia da Criança); 

- Oficina de Coreografias com apresentações na Comunidade; 

- Workshops: palestras com profissionais de diversas áreas e formação acadêmica; 

- Oficina de Artes: Campeonato de Pipas; 

- Intercâmbio com alunos da Unicamp (IASEC)  

- Passeio Recreativo Bosque Maria Thereza e Hípica 

- Comemoração dos Aniversariantes do 1º e 2º Semestre; 

- Passeio no Limeira Clube em comemoração ao Dia da Criança; 

- Comemoração ao Dia da Pátria; 

- Comemoração ao Dia da Mulher; 

- Participação do Concurso de Dança da terceira Idade “JORI”; 

- Festa de Encerramento do Ano Letivo de 2018; 

 

ANALISE DOS RESULTADOS 

O serviço buscou atender de forma plena todos os inclusos na Instituição, através de 

atividades programadas contribuindo e reestruturando a convivência e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários.  

Através das oficinas, foram trabalhadas as habilidades e criatividades de cada um e 

no desenvolvimento cultural, afetivo, físico, participativo.  

 Propiciamos para as crianças e adolescentes e suas respectivas famílias, orientações 

e resgate de valores necessários ao desenvolvimento e atuação dos indivíduos na sociedade 

com reflexão contínua do exercício da cidadania, em uma efetiva participação e 

compreensão das necessidades e anseios da comunidade em relação aos seus direitos, 

deveres e as possibilidades de mudanças que contribuam para uma perspectiva de vida 

melhor. Participamos como iniciantes no Desfile Cívico do Sete de setembro, trabalhado a 

cidadania e civismo. 

Objetivamos a participação, integração, socialização e o desenvolvimento das 

habilidades das crianças e também da equipe técnica em todas as ações desenvolvidas.  

O objetivo da Proposta de Trabalho foi atingido, conseguimos um número significativo de 

crianças/adolescentes em rendimento e melhora do comportamento escolar; bem como a 

participação na Instituição (frequência em 70%), bom aproveitamento na abstração dos 

valores (Princípios e Atitudes: Amizade, Paz, Humildade, Benignidade, Honestidade, 



Fidelidade, Simplicidade, Amor, União, Mansidão, Respeito, Bondade, Caridade, Amor ao 

Próximo, Temperança, Domínio Próprio, Responsabilidade e Longanimidade) desenvolvido 

um estreitamento dos vínculos familiares e encaminhado dois adolescentes ao mercado de 

trabalho através da parceria com o CIEE. 

 

 

REGISTRO DAS AÇÕES/ ATIVIDADES PROPOSTAS EM 2018 
Reunião de pais e Ações com as famílias  
Janeiro / Março                           Abril/Junho 

 
 
 
Julho/Setembro                                      Outubro/Dezembro 

 
 
 
 
 



Reunião Técnica 2018 
Janeiro/Março             Abril/Junho 

 
 

Julho/Setembro                                                 Outubro/Dezembro 

 
Páscoa na Associação 

 



 
Dia de diversão!!!!! CINEMA! ABRIL (Turma 2 e 3)      Dia de diversão!!!!! CINEMA! JUNHO ( Turma 1) 

 
 
Atendimento e aconselhamento nutricional pelos alunos do curso de Nutrição da UNICAMP, coletados dados 

de peso e altura, informações sobre hábitos alimentares, logo após os atendidos receberam orientação 

nutricional sobre alimentação saudável. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piquenique com os Intercambistas da Unicamp 

 
 
 

Ensaio para o Desfile Cívico  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dia do desfile 

 

 
 

Palestra sobre Drogadição – DISE 

 



 

Trote Cidadania (Unicamp) 

 
 

Oficina de Artes  
Janeiro/Março 

 
 

Abril/Junho 

 



 

Julho/Setembro                                                             Outubro/Dezembro 

                                                                                                    
 

Oficina do Saber 
Janeiro/Março 

 

 
 
 
 
 
 



 
Abril/Junho 

 
Julho/Setembro 
 
Copa Conviver!!! 

 
 

Oficina de Dança 
Janeiro/Março                                                                   Abril/Junho 

 



 

Julho/Setembro                                                             Outubro/Dezembro 

               
 

OFICINA DE INCLUSÃO DIGITAL 
Janeiro/Março                                                            Abril/Junho 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julho/Setembro                                                         Outubro/Dezembro                             

        
 
 Associação prestigiando o concurso de dança da terceira idade, Limeira está sendo a sede dos Jogos da 
terceira idade - JORI, onde 45 municípios estão participando.        

      
 
 
DIA DE VOLUNTARIO: CORTE DE CABELO DOS ATENDIDOS 

 



 

Dia da Mulher, entrega de flores! 

 
 
Momento com os Intercambistas – Parceria com a Unicamp (Peru, Bolívia, Guatemala, Costa Rica) 

 
 

Passeio!!! Limeira Clube! 

 
 



OFICINA BATE LATA 

 
 
 

OFICINA INTERAÇÃO SOCIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO 
Janeiro/Março                                                                  Abril/Junho  Palestra Assistente Social Maria Zilda do CIEE                                                                    

 
 

Julho/Setembro 
(Palestra Higienização de Alimentos)                             Palestra primeiros socorros 

 
 

  

 

 



ASSOCIAÇÃO CONVIVER REPRESENTANDO OS 50 ANOS DE CEPROSOM 

  
 

Muita Comemoração e Diversão 

  
  

Aniversariantes!!!! 

 
 



Festa de Encerramento 2018 -  Promovido pelo Buffet Happy World  

 
 
Encerramento das Atividades 2018, com o Teatro: Sonhar, Crer e Crescer 

 
 Limeira, 17 de dezembro de 2018.  

 

_____________________________________     _____________________________________ 

                  José César dos Santos                                        Alessandra Alves Bonin 
                          Presidente                                                         Assistente social 
 


