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Quem somos?
A Associação Batista de Beneficência Tabea atua no Município desde 2002,
desenvolvendo projetos socioeducativos voltados para o atendimento de
crianças e adolescentes e suas famílias com o objetivo de alcançar, através
das ações desenvolvidas, o resgate do ser humano para uma nova perspectiva
da vida, a inclusão social, os valores e princípios morais, éticos e de cidadania.
Todas as atividades desenvolvidas na Organização têm como objetivo a
concepção da pessoa como ser único e integral e são realizadas de forma
lúdica através de atividades esportivas, culturais, artísticas e recreativas.
Finalidades
A Organização tem por finalidade cooperar com a promoção da dignidade da
pessoa humana, do desenvolvimento social, da cidadania, dos direitos
humanos, da assistência social, do esporte e da cultura através de ações e
programas sociais de atendimento, de assessoramento e na defesa e garantia
de direitos visando a contribuir com a transformação social, conforme o artigo
2° do Estatuto Social.
Também promove a defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social estendendo o atendimento aos seus
familiares com o objetivo de desenvolver ações que visem o desenvolvimento
da comunidade e a autonomia e protagonismo dos atendidos, como estabelece
o artigo 3° do Estatuto Social.
A Organização atende aos preceitos da Lei Orgânica de Assistência Social sem
fazer distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político
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ou religioso dos usuários, o que está disposto no artigo 2º do seu Estatuto
Social.

Missão
Resgatar a dignidade do ser humano para uma nova perspectiva da vida
através de atividades socioeducativas.

Visão
Ser referência na promoção da dignidade humana e na transformação social.

Valores
✓ Compaixão
✓ Valorização da pessoa
✓ Excelência
✓ Transparência
✓ Impacto
✓ Responsabilidade socioambiental
Objetivos
Geral
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários, propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e
os vínculos familiares e comunitários. Possibilitar o acesso à experiências e
manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao
desenvolvimento de novas sociabilidades, prevenindo os riscos sociais e
complementando o trabalho social com as famílias.

Específicos
✓ Promover a valorização de princípios éticos;
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✓ Assegurar espaços de referência pra o

convívio

grupal,

comunitário e social;
✓ Prevenir quanto ao trabalho infantil, uso de drogas e exploração
sexual;
✓ Incentivar a frequência e a melhora no desempenho escolar para
prevenir a evasão escolar;
✓ Estimular o pensamento da preservação ambiental e do
desenvolvimento sustentável;
✓ Complementar as ações da família, escola e comunidade na
proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.
✓ Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e
cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e
propiciar sua formação cidadã.

Justificativa
De acordo com o Censo de 2010/IBGE a população é de 386.089 habitantes,
mas há um cálculo de estimativa para 2017 do IBGE de 417.869 habitantes. O
município possui 78.959 crianças e adolescentes entre 0-19 anos (fonte IBGE,
dados estatísticos cidades 2010) e 61, 04% da população vivem em situação
de pobreza, com renda familiar de até 2 salários mínimos. Com o cruzamento
desses dois dados, somado ao mapa de exclusão do município, pode-se
estimar

que

haja

muitas

crianças

e

adolescentes

em

situação

de

vulnerabilidade social, público potencial da Assistência Social.
A Associação Batista de Beneficência Tabea está localizada na região
centro-oeste, uma região com alta densidade populacional resultante da
presença de muitos núcleos habitacionais. Há na região uma demanda muito
grande de crianças e adolescentes expostos à violência das periferias e a forte
presença do tráfico de entorpecentes.
Diante disso a Organização tem como proposta desenvolver ações e atividades
que contribuam com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente
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em situação de vulnerabilidade social e com seus familiares, promovendo a
valorização do indivíduo, de sua cultura e identidade, o fortalecimento dos
vínculos familiares e incentivando a socialização e convivência comunitária. As
ações que são desenvolvidas tiveram caráter preventivo e proativo pautadas na
defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades com
vista ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da
vulnerabilidade social de acordo com as políticas públicas do Município. O
programa contemplou o Serviço de Proteção Básica de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos atuando na área socioassistencial utilizando
diversas atividades lúdicas que contribuíram para o desenvolvimento integral
das crianças e adolescentes atendidos, tornando-os cidadãos plenos de acordo
com os preceitos da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e com o
Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Infraestrutura
Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço;
QUANTIDADE
1
2
1
5
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
8
1

DESCRIÇÃO
Secretaria (mobiliada)
Salas de Administração (mobiliada)
Sala de Serviço Social (mobiliada)
Banheiros para colaboradores
Refeitório com mesas e bancos
Banheiros masculino para atendidos
Banheiros feminino para atendidas
Cozinha industrial equipada
Padaria industrial equipada
Brinquedoteca
Lavanderia equipada
Anfiteatro
Quadra interna coberta com banheiros
Quadra externa descoberta
Salas de reunião / planejamento (Mesas, cadeiras)
Sala de Informática (10 computadores, cadeiras,
mesa e armário)
Sala Espelhada para dança / teatro (som e
televisão)
Playground Infantil externo
Salas mobiliadas para atividades e oficinas
Sala de Jogos
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1

Espaço com churrasqueira

Público Alvo
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em parceria com a
SASC: Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, encaminhados pelos
serviços de proteção básica e especial. Do total de atendidos, no mínimo 50%
(cinquenta por cento) foi composto por público prioritário, quais seja: do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); egressos ou vinculados a
programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; com
deficiência, priorizando os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada
(BPC), egressos de medida socioeducativa, de internação ou em cumprimento
de outras medidas socioeducativas em meio aberto; em cumprimento ou
egressos de medida de proteção, conforme disposto no Estatuto da Criança e
do Adolescente – ECA – Lei 8069/1990; com defasagem escolar ou fora da
escola; em situação de acolhimento e/ou reconduzidos ao convívio familiar
após medida protetiva de acolhimento; em situação de rua; famílias
beneficiárias de programas de transferência de renda; oriundos de famílias
atendidas no Serviço de Proteção e atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos (PAEFI).
Na parceria com a Prefeitura Municipal, a Organização atendeu dois territórios
diferentes:
✓ Região Centro Oeste (meta de 75 atendidos) que corresponde ao
bairro Serraria, atendendo as comunidades Júpiter, Vila Conceição e
Rua do Mar.
✓ Região Leste (meta de 75 atendidos) atendeu os bairros Jardim
Portinari, Jardim Ruyce e Casa Grande. Por fazer pare de outro
território, localizado distante da Organização, para esses atendidos foi
disponibilizado transporte de ida e volta para que os mesmos
participassem do Serviço ofertado.
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Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Outras parcerias:
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, através de demanda espontânea,
pertencentes ao território no qual a Organização está localizada, que tem a
presença intensa do tráfico de drogas, índice alto de violência, prostituição,
abuso e exploração sexual e trabalho infantil.
O objetivo é cumprir a missão institucional de “Resgatar a dignidade do ser
humano para uma nova perspectiva da vida através de atividades
socioeducativas”. O Serviço ofertado também visa à prevenção de crianças e
adolescentes quantos aos riscos e vulnerabilidades sociais. É custeado através
de parceria com a EBM Masa Internacional, Igrejas Batistas da Convenção
Batista Pioneira do Sul do Brasil e doações de pessoas físicas.

Curso de Informática: Para adolescentes, jovens e adultos a partir de 14
anos. Curso realizado em parceria com a Tecnoset Informática e com o SENAI
que ofereceu a metodologia, conteúdo e certificação.

Curso de Auxiliar de Marcenaria: O curso foi realizado com jovens acima de
18 anos, nos períodos manhã e noite, em parceria com o Instituto Leo Madeira,
que ofereceu o material, professor e conteúdo programático e a EBM Masa
Internacional.

Oficina de Esportes: A Oficina de Esportes foi realizada com crianças de 8 a
15 anos que podem praticar atividades físicas A comprovação foi apresentada
pelos responsáveis, através de atestado médico, no ato da inscrição. A oficina
foi realizada através de doações de pessoas físicas.

Grupos Socioeducativos: Os grupos foram realizados com familiares e
pessoas da comunidade abordando temas atuais, cidadania, saúde, questões
sociais, direitos e deveres dentre outros.

Oficina de Geração de Renda: Para adolescentes, jovens e adultos da
comunidade e familiares dos atendidos pela Organização. O objetivo foi
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contribuir com a convivência em comunidade e capacitar para execução de
atividades que possam contribuir com a renda familiar.

PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS
I – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS / ATIVIDADES

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS - JANEIRO E JULHO

Nos meses de janeiro e julho a TABEA desenvolveu atividades diversificadas
em que os objetivos foram de integrar os grupos, fortalecer os seus vínculos
além de divertir com jogos cooperativos e competitivos que mostraram também
a importância do trabalho em equipe além de contribuir com o desenvolvimento
das habilidades e competências para as diversas tarefas.
As atividades desenvolvidas em nesses meses foram no âmbito do esporte,
cultura, artes, culinária e recreação. Os atendidos participaram de brincadeiras
e campeonatos, sendo separados por idade quando necessário, como no
campeonato de vôlei e nas atividades de culinária.

Fotos: Atividade de Culinária (Bolo de Cenoura)
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Em virtude da Copa do Mundo foi realizado um campeonato de futebol interno.
As crianças e adolescentes foram divididos em grupos que representaram os
diversos países. Conforme o campeonato mundial, o time vencedor foi o que
finalizou com mais vitórias.
Ainda com embasamento na Copa houve momentos de roda de conversa para
compartilhar com os atendidos as realidades de outros países e suas diversas
necessidades. Esses momentos auxiliaram no desenvolvimento da empatia e
na gratidão pelo que se tem.

AÇÕES INTEGRADAS E COMUNICAÇÃO
As oficinas de Ações Integradas e Comunicação estimularam as crianças e
adolescentes a aspiração e o desenvolvimento de seus conhecimentos e suas
potencialidades múltiplas. Suas habilidades e suas competências como seres
que constroem e descontroem juntos, visando à formação integral e de sua
cidadania.

Fotos: Visita ao Centro de Memoria de Diadema.

Nessa oficina foram abordados temas significantes a cada grupo, onde os
mesmos foram diagnosticados previamente pelo educador, a partir do tema
escolhido, foram levantados questionamentos, debates, pesquisas e até
mesmo tomada de ações diante do problema discutido, caso houvesse
aplicabilidade.
Por

meio

dessas

articulações,

os

grupos

puderam

exercer

função

transformadora em seus bairros, diagnosticando problemas na comunidade e
pensando juntos sobre o que poderiam fazer a respeito. Com essa oficina eles
se tornaram mais autônomos e passaram a ser protagonistas diante de
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tomadas

de

decisões

para

soluções

de

problemas.

Isso

contribuiu

grandemente na formação de cada um como cidadão consciente. As oficinas
foram ofertadas às crianças e adolescentes duas vezes por semana.

OFICINA DE ARTES/ ARTES E RECICLAGEM
A Oficina de Artes e Reciclagem possibilitou às crianças e adolescentes o
desenvolvimento de múltiplas inteligências, assim como afetiva, social e motor.
A partir dela eles puderam se comunicar com o mundo. As artes visuais
permitiram, ao educador, um grande leque de possibilidades, como conhecer
melhor a criança e adolescente pela forma como se expressou culturalmente
servindo como ferramenta para potencializar seu desenvolvimento integral.
A oficina proporcionou aos atendidos um melhor conhecimento de si e de como
enxergam o mundo e as pessoas, descobriram seus talentos e se perceberam
como seres construtores de suas histórias, produtores de materiais de profunda
reflexão. As Oficinas de Artes e reciclagem vêm contribuindo muito no
desenvolvimento das crianças e adolescentes através da pintura, desenho,
modelagem, recorte, colagem, música e expressões corporais sendo ela uma
das melhores maneiras de eles perceberem suas capacidades e dificuldades, e
tendo a possibilidade de construírem juntos, aprimorando suas habilidades e
competências artísticas.

Fotos: Releitura da obra de Tarsila do Amaral (Operários1933) e Mosaico Bandeira de Diadema.
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Foto: oficina de expressão corporal no centro cultural Serraria

OFICINA DE CANTINHO LÚDICO E HORA DO LÚDICO
Nas oficinas de Cantinho Lúdico e Hora do Lúdico as crianças e adolescentes
participaram de diversas atividades que estimulam o cognitivo de forma criativa
e diversificada. O objetivo dessas oficinas foi auxiliar no desenvolvimento dos
atendidos, de forma a influenciar positivamente na construção de seus
conhecimentos.

Fotos: Jogos lúdicos – mexe mexe fechado e bingo

As atividades foram desenvolvidas por meio de jogos e brincadeiras lúdicas,
nos diversos espaços na Organização. Contribuindo assim, com os esquemas
de pensamento de forma divertida, interessante e como o próprio nome da
oficina diz; lúdica, acontecendo duas vezes por semana durante o decorrer do
ano.
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Fotos: Gincana sobre valores e simulação de debate (propostas para melhoria do bairro).

OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
O ouvir e o contar histórias foram de essencial valor para a formação e
desenvolvimento das crianças e se mostrou um dos pilares para o
desenvolvimento de seres humanos mais críticos. Durante a leitura (seja
ouvindo ou lendo ativamente) desenvolveu-se o gosto por ela, despertando a
criança para o mundo que passou a enxergá-lo de diversas formas. Também,
por meio da leitura, foram desenvolvidos diversos valores além da troca e
construção de ideias. A oficina contribuiu, também, para a superação de
deficiências e/ou dificuldades adquiridas durante a vida, além de potencializar o
vocabulário e de facilitar o processo de alfabetização e comunicação.

Foto: Roda de leitura.

A oficina favoreceu o desenvolvimento das crianças, contribuindo para que se
tornassem mais conscientes e curiosas acerca do mundo, fortalecendo e
desenvolvendo princípios morais e éticos. Além disso, contribuiu com a
formação do senso crítico dos atendidos especialmente diante das situações
que viveram e que lhes foram impostas.
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A oficina foi efetivada através de rodas de leitura, leitura dirigida e
compartilhada, interpretações, vídeos dentre outros.

Foto: Visita a Biblioteca Bairro Serraria.

OFICINA DE CORPO E MENTE
A oficina de Corpo e Mente proporcionou aos adolescentes um momento para
reflexão acerca das vivências, das bagagens que todos carregam, dos
sentimentos negativos e positivos, de quem são e como podem lidar com as
adversidades que enfrentam.
Nessa oficina os adolescentes tiveram oportunidade de falar e de serem
ouvidos. Por meio de rodas de conversas, dinâmicas e atividades reflexivas,
tiveram a possibilidade de construir possíveis soluções para resolução de
problemas apresentados pelo grupo ou apenas compartilhar situações ou
dilemas vivenciados por eles próprios tendo assim a oportunidade de serem
ouvidos.
Tal oficina cooperou para um desenvolvimento psicológico saudável, para
desenvolvimento de habilidades, de empatia e para o bem-estar do grupo.
A oficina foi ofertada aos adolescentes da Organização, sendo realizada uma
vez por semana, durante todo o ano.
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Foto: Reflexão “como eu me vejo”, dinâmica teia dos valores.

OFICINA DE MÚSICA E MOVIMENTO
A oficina de Música e Movimento compreendeu os mais diversos campos das
Artes Visuais e Musicalização em diversos âmbitos. Esta oficina favoreceu com
o pleno desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, abrangendo as
esferas do cognitivo, físico, psicológico e social dos mesmos.
Foi trabalhado musicalização, percussão, coral, escuta, expressão corporal,
dança e teatro de forma lúdica, a fim de potencializar as aptidões e habilidades
artísticas de cada um, assim como melhorar a interação. Dessa maneira,
contribuiu para o desenvolvimento integral de todos os atendidos.
Por meio dela as crianças e adolescentes, além de aprender se preparavam
para apresentações especiais referentes a datas comemorativas e eventos.

Foto: Abertura da oficina e Karaokê.
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OFICINA DE INTEGRAÇÃO TEEN E KIDS

A oficina de Integração Teen e Kids teve o objetivo de promover a junção de
todos os adolescentes e de todas as crianças em dois grandes grupos para
que juntos pudessem fortalecer seus vínculos e o respeito mutuo, fazer novas
amizades e aprender a trabalhar em equipe com foco no desenvolvimento da
autonomia e protagonismo dos atendidos.
As atividades foram desenvolvidas com esportes, recreação, dança, jogos
lúdicos, jogos de mesa, música, momentos de reflexão, dinâmicas, dentre
outros.
Os adolescentes e as crianças apresentaram respostas muito positivas quanto
aos objetivos dessa oficina, que aconteceu uma vez por semana.

Foto: Torta na cara e visita aos correios.

Foto: Criação com blocos e cuidados com a higiene.
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OFICINA DE RECREAÇÃO

A oficina de recreação auxiliou na socialização das crianças e adolescentes,
favorecendo o fortalecimento dos vínculos, além de promover um melhor
desenvolvimento físico e motor, potencializando as habilidades de todos os
envolvidos. Nessa oficina as crianças e adolescentes aprenderam diversas
brincadeiras, foram ao parque, à brinquedoteca, à sala de atividades com jogos
lúdicos, participam de campeonatos de tênis de mesa e pebolim, dentre outras
atividades. Além de jogos criados por eles mesmos em outras oficinas e
brincadeiras como bingo e até mesmo jogo de passa ou repassa.

Foto: Sala de jogos e jogos cooperativos.

Esse foi um momento muito significativo para as crianças e adolescentes em
que, além de se divertirem e socializarem puderam aprender novas
brincadeiras e desenvolverem seu raciocínio e seu físico de forma lúdica. A
oficina foi realizada com todas as crianças e adolescentes da Organização,
duas vezes por semana.

Foto: Visita ao Parque do Paço e Campo Minado.
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INCLUSÃO DIGITAL

A oficina de inclusão digital foi ofertada às crianças e adolescentes atendidas
pela Organização acontecendo uma vez por semana durante todo o ano,
proporcionando o acesso à tecnologia e permitindo que os mesmos
conhecessem as noções básicas para o manuseio de computadores e acesso
ao mundo virtual. Além de proporcionar à autonomia e apropriação de um
ambiente de comunicação, a oficina também teve o objetivo de alerta-los
quanto aos riscos e perigos existentes no mundo virtual. Através dessas
oficinas as crianças e adolescentes também puderam complementar a
construção do seu conhecimento cognitivo e social de forma lúdica e prazerosa
por meio de softwares e plataformas educacionais e recreativas. Os grupos
sentiram-se muito satisfeitos e realizados com a oficina de inclusão digital,
atividade que era muito aguardada pelos atendidos.

Foto: Noções básicas, forma correta de ligar e desligar o computador.

PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS
FESTA DOS ANIVERSARIANTES

As Festas dos Aniversariantes aconteceram bimestralmente com intuito de
proporcionar às crianças e adolescentes uma comemoração pelo aniversário
de cada um, mostrando que todos são importantes e os valorizando como
pessoa. Além de promover um aumento da autoestima, as festas conseguiram
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trazer a consciência dos atendidos de que eles são merecedores de bom
tratamento, de carinho, de elogios e apreço.
As festas foram minuciosamente planejadas para que o dia das crianças e
adolescentes fosse divertido, prazeroso, honroso e memorável na vida de cada
um. Desde o cardápio até as brincadeiras tudo foi pensado para um bom
aproveitamento de todos e para que os aniversariantes daqueles meses
correspondentes se sentissem valorizados e prestigiados.

Foto: Aniversariantes meses de janeiro/ fevereiro e maio e junho.

Em sala, nas semanas anteriores, os próprios atendidos construíram as
lembrancinhas que os aniversariantes receberiam no dia da festa. Esse tipo de
ação fortalece a amizade e é de grande valia no convívio diário.
As festas de aniversariantes foram destaque nas atividades desenvolvidas
sendo muito aguardadas por toda equipe e pelos atendidos.

APRESENTAÇÃO DE PÁSCOA

As crianças e adolescentes fizeram uma apresentação de Páscoa para os pais,
responsáveis, familiares, amigos e comunidade.
A apresentação contou com um coral, um grupo de dança e outro de teatro, o
qual fez uma apresentação de “teatro por sombras”, um modo diferente dos
mais clássicos. Tal apresentação pôde fortalecer os laços familiares e
comunitários.
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Foto: Teatro de sombras.

No desenvolver das atividades para a apresentação as crianças e adolescentes
contaram com auxilio da equipe para o desenvolvimento da desinibição,
criatividade e musicalização. Puderam promover seu controle motor grosso por
meio da dança e apresentaram um coral harmonizado que impactou todos os
espectadores.

Foto: Coral e Dança.

CANTATA DE NATAL
A Cantata de Natal que aconteceu no mês de dezembro teve por finalidade
contribuir para o desenvolvimento físico, mental e social dos atendidos sendo
que os mesmos participaram juntamente com os educadores sociais do
processo de elaboração, construção e desenvolvimento da Cantata. Para esse
evento foi usado o formato de “telejornal” onde as crianças e adolescentes
foram os protagonistas dessas apresentações como âncoras do jornal,
repórteres e personagens que compõe a história do natal, no qual deram
depoimentos e relatos de como tudo aconteceu. Nos intervalos do “telejornal”
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as crianças e adolescentes, formando um lindo coral, apresentaram diversas
canções dentro do contexto da apresentação.
Na Cantata os atendidos participaram e se apresentaram com teatro, coral,
dança e banda.

Fotos: filmagem peça teatral.

A apresentação foi realizada para os pais, familiares e toda a comunidade
contando com a participação de 220 espectadores.

Fotos: Peça teatral.

Desde o inicio da Cantata pôde-se perceber que as crianças e adolescentes
tornaram-se mais autônomos, dinâmicos e se desenvolveram muito bem no
aprendizado das artes apresentadas, mostrando maior desenvoltura, melhor
expressão corporal, além do bom desempenho da musicalização e no
manuseio de materiais para a confecção dos cenários e roupas utilizadas pelos
personagens. A atividade contribuiu, também, no desenvolvimento do trabalho
cooperativo, a socialização e elevação da autoestima dos atendidos.
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PASSEIOS, CULTURA E LAZER
Muitos dos nossos atendidos são privados de passeios pelas questões sociais
em que se encontram. Alguns nunca foram ao parque ou centro da cidade
como forma de lazer, para conhecer ambientes novos e desfrutar do que a
cidade tem a oferecer.
Diante dessa constatação, foram propiciados passeios bimestrais que
aconteceram para grupos distintos. Tais ações tiveram o intuito de promover
cultura, o acesso à informação e ao conhecimento além da diversão, interação
e socialização dos atendidos.
Os passeios foram planejados de acordo com a idade e a necessidade cultural
e social de cada grupo. Sendo assim, alguns grupos participaram de visitas
exploratórias em Borboletários ou Museus e, outros foram a Parques da cidade
ou cidade vizinha, como também a mini zoológicos e locais com piscinas e
afins.

Foto: Chácara Alphaville.

Os passeios foram esperados com muita euforia pelas crianças e adolescentes
e proporcionaram momentos marcantes para suas vidas além de contribuírem
no desenvolvimento integral de cada um como pessoa, possibilitando
interações sociais, conhecimento do novo, desenvolvimento de inteligências e
sentimento de bem-estar e valorização.
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Foto: Parque do Paço e Clube Municipal Mané Garrincha Diadema.

CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES
A Organização, durante o primeiro semestre, participou da Comissão
Organizadora da Conferência, cujas reuniões foram realizadas mensalmente
para elaborar a programação, definir detalhes, lanche, participações, abordar
os temas e eixos estruturantes.
A Comissão foi composta por crianças, adolescentes, representantes das
Organizações e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA). Duas crianças atendidas pela TABEA e um representante, que
também faz parte do CMDCA, participaram da Comissão. Também foi
contratada pela Prefeitura do município uma Assessoria que conduziu os
processos de elaboração, palestra e discussões da Conferência. A Conferência
foi realizada em dois momentos, o primeiro chamado de “Livre” só para
crianças e adolescentes com seus representantes institucionais. Houve
participações das escolas municipais, Organizações da Sociedade Civil,
munícipes, entre outros. Durante o dia foi realizado apresentação das
Organizações, grupos de discussões, apresentações dos eixos e propostas,
leitura do Regimento interno e lanche. Ressaltamos que o Cerimonial foi
conduzido por um adolescente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (15 a 17 anos) SODIPROM, e a representante da Comissão na mesa
de Abertura foi de uma criança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos (6 a 15 anos) da TABEA.
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Em um outro momento foi realizado a Conferência Municipal da qual houve a
participação de toda a Rede, Órgãos da gestão pública, Organizações da
Sociedade Civil e munícipes. A proposta de programação era a mesma da
Conferência Livre, ressaltando as propostas feitas pelas crianças e
adolescentes e novas discussões a partir dos eixos estruturantes. Ao final do
dia, foram indicados delegados para representar o Município na Conferência
Regional e levar as propostas que foram desenvolvidas.

II) CURSO DE INFORMÁTICA
Em parceria com o SENAI e a Tecnoset Informática, a Organização ofereceu
curso de informática para adolescentes, jovens e adultos a partir dos 14 anos
de idade, duas vezes por semana com carga horária de 200 horas.
Os alunos desenvolveram atividades como o sistema operacional Windows,
pacote office, e-mail, digitação, apresentação gráfica e internet.
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Foto: Aula prática pacote office.

As aulas que foram apresentadas de forma dinâmica e criativa deixaram os
alunos muito satisfeitos, possibilitando o aprendizado do conteúdo, qualificação
e acesso a conhecimentos gerais.
Os alunos apresentaram um ótimo desempenho, alcançando os objetivos
propostos no planejamento.
Todos os alunos que cumpriram a carga horária estipulada e concluíram o
conteúdo programático receberam o certificado do SENAI.

Em 2018

participaram do Curso de Informática 69 alunos.

III) CURSO AUXILIAR DE MARCENARIA
O Curso foi realizado em parceria com o Instituto Leo Madeiras e com a EBM
Masa International. Com carga horária de 220 horas e aulas diárias em período
matutino ou noturno o curso qualificou 77 jovens e adultos a partir de 18 anos
para inserção no mercado de trabalho.
O curso contou com aulas de interpretação e esboços de croquis e desenho
técnico. Além do desenvolvimento de projetos, colagem e acabamento os
alunos confeccionaram móveis dentre outras atividades.
Muitos alunos que participaram do curso foram encaminhados para serviços,
outros abriram pequenos empreendimentos. Ao final do curso os mesmos
receberam certificação do Curso de Marcenaria pelo Instituto Leo Madeiras.
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Foto: Aula Prática.

IV) OFICINA DE ESPORTES
A oficina de Esportes foi desenvolvida com crianças e adolescentes que não
foram atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
sendo que qualquer criança ou adolescente com idade entre 8 a 17 anos da
comunidade local ou vizinhas pode participar. Ela foi realizada no contraturno
escolar, duas vezes por semana para quatro grupos diferentes, com média de
85 participantes.
Esta oficina propiciou melhora no desenvolvimento social, físico, cognitivo e
psicológico dos atendidos, sendo que eles apresentaram melhora na saúde e,
conforme relatos de alguns pais, mudanças positivas de comportamento tanto
em casa como na escola. Além de esportes, a oficina foi realizada com rodas
de conversa e momentos para reflexão em temas atuais, relevantes para a
faixa etária, especialmente de cidadania, direitos, deveres e valores éticos e
morais.
Além de participarem da oficina de Esportes, estas crianças e adolescentes
também participaram de todas as festas dos aniversariantes e outros eventos
realizados pela Organização durante o ano, bem como receberam presentes,
assim como os atendidos pelo SCFV, como chocolates na Páscoa, presentes
no dia das crianças e no Natal.
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Foto: Oficina de esportes turma um e momento de reflexão com as crianças.

Foto: Treino de Habilidade e Alongamento.

V) OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO

Espaço de acolhida / acompanhamento:
O Acolhimento foi realizado pela Assistente Social e pela Orientadora Social,
que ofereceram atendimento às famílias especialmente com orientações, oitiva,
apoio, e quando necessário, encaminhamentos para a Rede de Serviços do
Município. Todo o atendimento foi realizado na sala de Serviço Social, de forma
com que a família não se sentisse constrangida e tivesse privacidade e sigilo
no seu atendimento.
Além disso, a TABEA ofereceu atendimento à comunidade em geral,
oferecendo orientações, encaminhamentos e doações em produtos de
necessidade básica para famílias mais vulneráveis.
A equipe técnica também realizou 610 visitas que permitiram o reconhecimento
dos territórios dos atendidos, os contextos das comunidades que estão no
entorno da Organização, identificação de situações de violação de direitos e
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contexto social dos atendidos, contribuindo assim para um serviço com maior
qualidade e eficiência além do fortalecendo dos vínculos comunitários.

Reunião e formação de equipe
Durante o ano foram realizadas semanalmente reuniões com a equipe, visando
melhorar o atendimento, compartilhar as experiências, ajustar os mecanismos
e fluxos da Organização e planejar ações para as atividades desenvolvidas.
Também foram oferecidas formações para a equipe possibilitando qualificação
no trabalho, construção de novos conhecimentos, fortalecimento da equipe e
crescimento profissional. Algumas formações foram disponibilizadas pela
Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Município, outras foram
realizadas pela própria Organização.
A Prefeitura do Município de Diadema, através da Secretaria de Assistência
Social e Cidadania, promoveu à Rede uma Supervisão do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, através de uma Assessoria
contratada, proporcionando à gestão púbica e conveniada uma ampliação de
conhecimentos e qualidade no serviço executado.

Foto: Formação
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Participações em Rede

ORGANIZAÇÕES
CREAS

NATUREZA DA
PERIODICIDADE
Parceria
Mensal
IMINTERFACEINTERFACE

CRAS

Parceria

Mensal

UBS SERRARIA

Parceria

Quando necessário

RECAD

Parceria

Quando necessário

CENTRO CULTURAL

Apoio

Esporádico

CONSELHO TUTELAR

Encaminhamentos

Quando necessário

BANCO DE ALIMENTOS

Parceria

Semanal

SASC

Convênio

Anual

SASC / Vigilância

Parceria

Mensal

CASA BETH LOBO

Parceria

Quando necessário

CMDCA

Composição / Conselheiro

Mensal

CMAS

Participação

Mensal

INSTITUTO FILANTROPIA

Formação

Esporádico

TEATRO CLARA NUNES

Apoio

Quando necessário

BIBLIOTECA SERRARIA

Apoio

Quando necessário

SENAI DIADEMA

Parceria

Mensal

INSTITUTO LEO MADEIRA

Parceria

Mensal

EBM-MASA International

Parceria

Mensal

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Apoio

Quando necessário

SECRETARIA DE CULTURA

Apoio

Quando necessário

SECRETARIA DE ESPORTES

Apoio

Quando necessário

SERRARIA

Socioassistencial
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Reunião Socioeducativa
As reuniões socioeducativas foram realizadas bimestralmente, a cada encontro
as famílias tiveram a oportunidade de participar de palestras com temas
relacionados ao cotidiano, pertinentes ao seu território e relacionados ao
contexto das famílias atendidas. Os encontros foram realizados de forma
dinâmica, com espaço para as famílias exporem seus pontos de vistas,
compartilharem experiências, contribuindo assim para que o trabalho realizado
pela Organização fosse avaliado constantemente. As famílias se mostraram
muito satisfeitas com o atendimento ofertado.
Para as famílias e responsáveis pelos atendidos na região leste, que fica mais
distante da Organização, foram realizadas reuniões no Salão de Festas de um
Condomínio / Núcleo Habitacional, facilitando assim o atendimento e
participação dos mesmos nas ações desenvolvidas.

Foto: Reuniões Socioeducativas região Leste e Centro.

Ações desenvolvidas para captação de recursos
✓ Parcerias com empresas e instituições;
✓ Participação em concursos de projetos, editais e chamamentos públicos;
✓ Eventos;
✓ Campanhas com pessoas físicas e igrejas.

Origem dos recursos financeiros
A Organização através de Edital de Chamamento Público firmou Termo de
Convênio com a Prefeitura Municipal de Diadema, através da Secretaria de
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Assistência Social e Cidadania para realização do Serviço de Convivência e
Fortalecimentos de Vínculos para atendimento de 150 crianças e adolescentes.
(TC 15.791/17).
A Organização recebeu recursos da EBM Masa International através de
parceria com a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil além de recursos
financeiros de Igrejas parceiras, empresas e pessoas físicas através de
doações espontâneas e/ou eventos beneficentes.

MANUTENÇÕES
Durante o ano foram realizadas diversas melhorias e manutenções no espaço
físico, destacando-se:
Substituição dos portões de acesso a pedestres e veículos:

Foto: Portões entrada Rua Mercúrio.

Rampas, facilitando a acessibilidade ao piso térreo:

Foto: Rampa de acesso entrada Rua Mercúrio.
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Manutenção e pintura dos brinquedos do Parquinho:

Foto: Parquinho da Instituição.

Instalação de Câmeras em quatro pontos estratégicos:

Foto: Câmeras área externa e pátio.

Instalação de sensores de presença nas escadas e corredores:

Foto: Iluminação Piso superior.
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Manutenção na pintura das paredes do pátio e pintura nos portões de
entrada:

Foto: Pátio e portão principal

Pintura dos corrimãos e vãos das escadas:

Foto: Corrimão das Escadas e vão.

Pintura do piso do pátio principal:

Foto: Pátio.
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Pintura das salas de atividades:

Foto: Salas de atividades.

Substituição do piso da sala de atividades:

Foto: Sala de atividades.

Atendidos / Atendimentos
150 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de
Diadema;
90 crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos com recursos de outras parcerias e doações de pessoas físicas;
991 pessoas em outros programas (Cursos de Informática, Marcenaria,
oficinas de geração de renda, Oficina de Esportes, entre outros).
183.240 Refeições (café da manhã, almoço, lanche) diariamente para os
atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e outras
atividades esporádicas.
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610 visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica.
6.850

atendimentos/acolhimentos

para

diversos

encaminhamentos:

cadastros, esclarecimentos, cursos, acompanhamentos, entre outros.
230 pais e/ou responsáveis participaram das reuniões socioeducativas
com palestras, discussões de temas relevantes, informações, avaliações do
Serviço Ofertado, entre outras.
752 doações de cestas básicas e alimentos, para as famílias mais
vulneráveis.
52.720 atendimentos diversos, demandas espontâneas, cursos, cadastros
para o Serviço de Convivência, Oficina de Esportes, entre outros.

Dessa forma foram atendidas 1.231 pessoas durante o ano de 2018 e
realizados 244.402 atendimentos.

Recursos humanos

Função

Quantidade

Carga Horária

Vínculo

Diretora

01

40 horas semanais CLT

Coordenador de Projetos

01

40 horas semanais CLT

Orientadora Social

01

40 horas semanais CLT

Assistente Social

01

30 horas semanais CLT

Educador Social

07

40 horas semanais CLT

Auxiliar administrativo

02

40 horas semanais CLT

Instrutor de Informática

01

40 horas semanais CLT

Motorista

01

40 horas semanais CLT

Cozinheira

01

40 horas semanais CLT

Auxiliar de Cozinha

01

40 horas semanais CLT

Auxiliar de Limpeza

01

40 horas semanais CLT

Voluntário

12

Não se aplica

Voluntariado
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Resultados alcançados
✓ A redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
✓ Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
✓ Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;
✓ Formação de cidadãos protagonistas de suas histórias com uma nova
perspectiva de vida;
✓ Atendimento de Usuários em situação prioritária;
✓ Fortalecimento de Vínculos familiares e Comunitários;
✓ Formações continuadas viabilizadas aos profissionais do serviço;
✓ Comprometimento com a preservação do meio ambiente.

Resultados quantitativos
ATIVIDADE

N° DE ATENDIDOS

Serviço de Convivência e Fortalecimento

150 crianças e adolescentes

de Vínculos
Serviço de Convivência e Fortalecimento

90

de Vínculos / Recursos Próprios
Curso Auxiliar de Marcenaria

77

Curso de Inclusão Digital

69

Oficina de Esportes

85

Atendidos diversos

760

Total de atendidos

1.231

Alimentação (total anual cf. média diária)

183.240

Visitas domiciliares

610

Espaço de acolhida / acompanhamento

6.850

Reunião Socioeducativa

230

Doação de cestas e alimentos

752

Atendimentos diversos

52.720

Total de Atendimentos

244.402
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Depoimentos / Pesquisa de Satisfação
“O projeto é um lugar legal, onde faço muitas atividades legais e o que eu mais
gosto são as brincadeiras e da comida é uma delicia.”
Beatriz Gomes De Santana - 08 Anos (Serviço de Convivência)

“Se fosse pra falar em uma frase, eu diria que foi a melhor coisa que aconteceu
na minha vida!
Nas ruas a gente aprende muita coisa ruim, mas aqui aprendemos a acreditar e
respeitar os outros. O que eu mais gosto no projeto é cantar, quando eu e
minha irmã entramos no projeto meus pais brigavam muito, mas conforme fui
aprendendo coisas novas aqui, fui falando pra eles e eles estão melhorando, os
tios são quase uma pessoa da minha família, porque eles me ajudam muito.”
Ezequiel Dos Santos Souza - 11 Anos (Serviço de Convivência)

“O projeto é um lugar que eu me sinto a vontade, aqui é minha segunda casa e
os tios são como meus pais. Aqui no projeto eu gosto de dançar e jogar vôlei.
O projeto ajudou a mudar meu comportamento, eu parei de resmungar por
tudo, meu irmão fugia de casa e hoje não faz mais, quando quer sair pede para
os meus avós. O que me conquistou aqui no projeto foi o amor que os
educadores têm por nós e a amizade dos colegas de turma e as novas
amizades que fiz.”
Graziele De Souza Silva - 12 Anos (Serviço de Convivência)

“A minha experiência com o curso foi muito boa. Eu tenho certeza que vai
agregar muito no meu currículo, sem contar que o curso foi de fácil
entendimento e as aulas eram sempre interessantes e despertava muita
criatividade.”
Izabella Davelly – 18 anos (Curso de Informática)
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“eu gostei do curso achei muito útil para meus trabalhos de escola tendo um
conhecimento médio achei bem mais interessante do que o antigo curso que
eu fazia. Excel, Word e Power point são programas úteis para a carreira que
pretendo seguir.”
Hérick Ryan Lima – 14 anos (Curso de Informática)

“O Projeto pra mim mudou a minha vida, se não fosse o olhar do projeto pra
minha vida e a vida dos meus meninos não sei como estaria hoje. Não estaria
nas condições que estou, com a minha casinha com tudo arrumadinho. Sem
contar os meninos, o modo de me tratar e me respeitar mudaram muito, hoje
falam, por favor, obrigado, me obedecem. Antes eram um tanto egoístas,
pensavam somente em si, se para se eles tivessem as coisas pouco importava
os outros, hoje tem um olhar diferente para a vida e para os outros,
aprenderam a dividir o que tem e tem um olhar diferente para o próximo. O que
mais gosto aqui é poder contar sempre com o projeto e ver a transformação
dos meus filhos. O projeto ainda abriu as portas para que eu fizesse um curso
de marcenaria, ter um diploma e ainda me resgatou do meu “mundinho” de
ficar somente dentro de casa e me ajudou a sair de um inicio de depressão.
Sou grata primeiramente a Deus e ao projeto por tudo o que tenho.”
Daniela Rodrigues dos Santos - 34 anos
Mãe dos atendidos Gabriel e Guilherme.

Diadema, 13 de março de 2019.
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Núcleo Social de Diadema
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