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RELATÓRIO ANUAL 2019 

 

1.  IDENTIFICAÇÃO  

Organização: Associação Batista de Beneficência Tabea – Núcleo Social de 

Diadema 

CNPJ: 91.986.125/0006-00 

Endereço: Rua Mercúrio, n° 126 – Vila Marta        Bairro: Serraria 

Cidade: Diadema            Estado: SP                     CEP: 09990-030 

Telefone: (11) 4056-7775 / (11) 4044-5920 

Home Page: www.tabeadiadema.org / E-mail: contato@tabeadiadema.org 

 

Quem somos? 

A Tabea, Núcleo Social, atua em Diadema desenvolvendo programas 

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 levam em consideração 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 

contribuir com a transformação 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. 

http://www.tabeadiadema.org/
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A organização atende aos preceitos da legislação vigente no país sem fazer 

distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou 

religioso dos atendidos. 

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 

✓ Responsabilidade socioambiental 

 

2.  OBJETIVOS 

 Geral: 

Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos atendidos, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 

familiares e comunitários. Possibilitar o acesso a 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 

✓ Assegurar espaços de referência para 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; 
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✓ 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. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Censo de 2010 do 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 concluir que há 

muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

O Núcleo Social de Diadema está localizado numa 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 desse cenário a organização tem como proposta desenvolver ações e 

atividades que contribuam com o desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente 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 vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social de acordo com as políticas públicas do Município. 
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4.  PÚBLICO ALVO DOS SERVIÇOS OFERTADOS: 

I: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (em parceria com a 

Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Município): 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 e famílias e indivíduos (PAEFI).  

Na parceria com a Prefeitura de Diadema a instituição atendeu dois territórios: 

✓ Região Centro Oeste (90 atendidos) que corresponde ao bairro Serraria, 

atendendo as comunidades Júpiter, Vila Conceição e Rua do Mar que estão ao 

redor – no entorno – da organização. 

✓ Região Leste (75 atendidos) atendeu os bairros Jardim Portinari, Jardim Ruyce 

e Casa Grande. São regiões mais distantes da organização, mas com alta 

vulnerabilidade. Para esses atendidos, foi disponibilizado transporte de ida e 

volta para que as crianças e adolescentes conseguissem participar das 

atividades. 

II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (97 atendidos sem 

recursos públicos / sem parceria com o poder público local)  

A Organização atendeu crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, em situação de 

vulnerabilidade intensa, expostas ao tráfico de drogas, índice alto de violência, 

prostituição, abusos, exploração sexual e trabalho infantil. 
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Além das atividades esportivas e sociais, as crianças e adolescentes receberam 

duas refeições. 

III – Curso de Informática (57 atendidos): Para adolescentes, jovens e adultos a 

partir de 14 anos nos períodos manhã e tarde. Curso realizado em parceria com a 

Tecnoset Informática que doou os equipamentos, softwares e recursos financeiros 

e com o SENAI que ofereceu a metodologia, conteúdo e certificação. 

IV – Curso de Auxiliar de Marcenaria (62 atendidos): O curso foi realizado com 

jovens acima de 18 anos, nos períodos manhã e noite, em parceria com a EBM 

International que doou os equipamentos e recursos financeiros, através da 

Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, e o Instituto Leo Madeiras, que 

ofereceu o material, professor e conteúdo programático. 

V – Oficina de Esportes (82 atendidos): A Oficina de Esportes foi realizada com 

crianças e adolescentes de 8 a 16 anos aptos a praticarem atividades físicas. A 

oficina foi realizada através de parceria / doação de pessoa física. 

VI – Grupos socioeducativos (215 atendidos): Os grupos foram realizados com 

familiares e pessoas da comunidade abordando temas atuais, cidadania, saúde e 

questões sociais. 

VII – Outros Atendimentos (398 atendidos): A organização atendeu outros jovens 

e adultos que buscaram apoio, orientação e/ou auxílio através de demanda 

espontânea, com ou sem vínculo com os demais programas/atividades da 

organização. 

5.  PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS 

 

5.1 Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos 

A) Percurso Cidadania  

Duração: 4 meses 

Objetivo geral do Percurso: 

Incentivar a participação social dos atendidos na comunidade, contribuir para a 

melhora na qualidade de vida na comunidade onde estão inseridos, estabelecendo 
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hábitos importantes da vida cotidiana, favorecendo o respeito mútuo assegurando 

um convívio respeitoso, sensibilizando as crianças e adolescentes para que sejam 

agentes transmissores e multiplicadores dos valores tornando-se cidadãos 

atuantes. 

Objetivos específicos: 

✓ Despertar o interesse colaborativo e o senso de comunidade;  

✓ Tornar a convivência dentro e fora da organização mais agradável;  

✓ Assumir responsabilidades sem ter medo e refletir sobre a honestidade, 

respeito mútuo e colaboração com regras de convivência; 

✓ Perceber que várias situações cotidianas são necessárias para que se 

tornem seres humanos mais responsáveis e confiantes; 

✓ Fortalecer os vínculos familiares; 

✓ Identificar se os seus direitos estão sendo respeitados e perceber quando 

seus direitos estão sendo violados; 

✓ Aprender sobre os valores, virtudes e princípios de forma lúdica; 

✓ Desenvolver relações de amizade para a construção do respeito;  

✓ Incentivar que as crianças e adolescentes conquistem seus bens 

independente da sua classe social; 

✓ Ajudar os colegas em algumas ações do dia-a-dia; 

✓ Levar os atendidos a se conscientizarem a respeito da preservação do meio 

ambiente e da grande importância de pequenos cuidados que juntos fazem 

toda a diferença na qualidade de vida de todos os seres vivos; 

✓ Incutir a ideia de reciclar objetos, que na natureza demorariam décadas para 

se decompor e do cuidado com o desperdício de água; 

✓ Adquirir agilidade, cumprir regras, trabalhar em equipe, ser honesto, e ter 

conhecimentos sobre cidadania e direitos e deveres; 

✓ Esclarecer e sensibilizar quanto às formas de trabalho infantil, quando, quais 

e como são permitidos e como denunciar; 

✓ Ressaltar a importância de cuidar do meio ambiente, reconhecer sintomas e 

o mosquito transmissor da dengue de forma interativa e divertida e 

conscientizá-los do papel de cada um no controle dos focos do mosquito;  
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✓ Apresentar os elementos que compõe o trânsito, aprender a identificar as 

formas cores e significados de placas de sinalização, a forma correta de se 

comportar em diversas situações de trânsito. 

 

Metodologia: 

O percurso foi realizado nos meses de janeiro a abril de 2019 e agregou as grades 

que compõe o Plano de Trabalho, sendo: Ações Integradas, Protagonismo, Espaço 

Cultural, Esportes, Integração Teens/ Kids e Recreação. 

Foram utilizados recursos como dinâmicas, palestras, vídeos, brincadeiras, teatro, 

apresentações elaboradas pelas próprias crianças e adolescentes, atividades ao ar 

livre, observações no entorno da instituição (comunidade). 

 

Ações integradas:  

Na oficina de ações integradas as crianças e adolescentes puderam socializar, 

levantar hipóteses sobre os temas e assuntos trabalhados e através da mediação 

e intervenção dos educadores puderam chegar às respostas necessárias para a 

construção do seu conhecimento. Foram discutidos temas como:  

✓ O que é cidadania? 

✓ Os sem Floresta (filme) 

✓ Dinâmica teia dos valores 

✓ Meio Ambiente 

✓ Como funciona a coleta de lixo em Diadema 

✓ O que é trânsito? 

✓ Comportamento no trânsito 

✓ Regras de trânsito 

✓ Prova Teórica CNH 

✓ Invenção da Infância 

✓ Meia Infância 

 

Integração kids e teens 

Essa oficina foi desenvolvida com a finalidade de as crianças se socializem entre si 

e juntas trocarem experiências sobre o assunto, realizarem diversos jogos que 

contribuíram para a compreensão de cada tema proposto, além de reunirem a sua 
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criatividade para confeccionarem itens para que realizassem a ação no território 

(Centro) de Revitalização da Praça do Pombal (praça no meio da comunidade no 

entorno da instituição). Algumas das atividades realizadas foram: 

Dinâmica dos balões (Direitos e Deveres) 

✓ Puzzle direitos 

✓ Jogo da memória 

✓ Percurso do ECA (Jogo de Tabuleiro Gigante) 

✓ Colagem de coleta seletiva 

✓ Torta na cara – teste seus conhecimentos (sobre “Trabalho Infantil”) 

✓ Confecção de lixeiras 
 

   

FOTO: Confecção das Lixeiras 

Espaço cultural  

No Espaço Cultural foram desenvolvidas atividades que favoreceram o trabalho em 

diversos ramos como: desenhos, pinturas, criação, construção, expressão corporal, 

dicção, musicalização, pesquisas entre outros. 

As principais atividades desenvolvidas nesta oficina foram: 

✓ Galeria de fotos (direitos e deveres);  

✓ Jogo de Mímica (deveres); 

✓ Composição de Músicas sobre Cidadania; 

✓ Aviãozinho da paz;  

✓ Árvores dos valores; 

✓ Cartazes sobre trabalho infantil; 

✓ Maquete. 
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Em uma construção coletiva, as crianças e adolescentes da organização criaram e 

montaram uma maquete que remetia a sua comunidade e quais as melhorias 

poderiam ser feitas na mesma. Tudo foi construído com materiais recicláveis.  

   

FOTO: Confecção Maquete 

Protagonismo 

Oficina onde os atendidos tiveram a possibilidade de serem como o próprio nome 

já faz referência “os protagonistas” das ações realizadas. Algumas atividades 

desenvolvidas foram: 

✓ Meus direitos estão sendo atendidos?; 

✓ Horta vertical; 

✓ Júri sobre o trabalho infantil; 

✓ Observando regras na prática; 

✓ Eu condutor e Prova prática CNH; 

✓ Observação à Comunidade. 

As crianças foram até a comunidade observar e registrar através de fotos como a 

comunidade estava tratando a questão “MEIO AMBIENTE”. Após a visita na 

comunidade, buscaram ações para promover a melhoria do ambiente em que estão 

inseridas. 

   
FOTO: Visita à comunidade 
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Recreação e Esportes 

Nas oficinas de esportes e recreação as crianças foram sensibilizadas através de 

reflexões após os jogos e brincadeiras, levando as crianças e adolescentes  a 

pensarem nas melhores escolhas e atitudes com o próximo, aplicando os valores 

aprendidos em outras oficinas.  

   

FOTO: Confecção das Lixeiras 

 

Atividade Intergeracional e de impacto no território  

No mês das mulheres (Março) foi realizado uma Ação no Território na Região Leste 

com o tema “Mulheres fortes - meu papel na sociedade” realizado em conjunto com 

o CRAS LESTE(Centro de Referência de Assistência Social da Região Leste), no 

qual as mulheres e mães dos atendidos participaram de um momento de cuidado 

com o corpo através de um alongamento proporcionado por um educador da 

organização e cuidado com a mente participando de uma palestra com a psicóloga 

Luciana Santos (Coordenadora do CRAS) onde puderam socializar, compartilhar 

as suas angústias, refletir sobre a mulher moderna e o lugar que ocupam e querem 

ocupar na sociedade. As participantes foram sensibilizadas de modo a perceberem 

que são fortes e podem ir além do que pensam ou imaginam. Após, tiveram um 

encerramento com um coffee break preparado pela organização. 

   

FOTO: Palestra com as Mulheres Região Leste 
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A revitalização da “Praça do Pombal”  

Durante o percurso foi realizada uma ação no território que contou com a 

participação das crianças, adolescentes, educadores e moradores da comunidade 

que auxiliaram na execução das atividades. Os atendidos realizaram a limpeza da 

praça recolhendo os lixos e retirando as ervas daninhas do local. Ao realizar essa 

atividade contamos com a Parceria da Frente de Trabalho Mãos à Obra, do 

Município de Diadema, que estava presente no dia da ação. Além disso, as crianças 

e adolescentes plantaram mudas, doadas por voluntários, com a ajuda dos 

moradores da comunidade. Também realizaram a pintura dos bancos, desenhos 

de brincadeiras de rua (Amarelinha, taco, triângulo para jogar bolinhas de gude, 

uma mini quadra) além de embelezarem o muro da praça com a arte do grafite 

juntamente com a Casa do HIP HOP. Crianças adolescentes, jovens e adultos da 

comunidade ajudaram para a melhoria do ambiente, participando cada qual 

conforme suas possibilidades. O que impactou as crianças e adolescentes foi o 

cuidado que algumas pessoas da comunidade tiveram em limpar a praça após o 

baile funk que a comunidade promove toda semana, em não jogar papeis no chão 

e se comprometerem em manter a ordem no local. 
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FOTO: Revitalização da Praça 

 

Além das parcerias acima citadas também foi realizado teatro e palestra através do 

Centro de Controle de Zoonoses de Diadema (CCZ) sobre o que a falta de cuidado 

com o meio ambiente pode ocasionar. As crianças aprenderam como prevenir a 

dengue, a infestação de roedores, escorpiões, cobras e outros tipos de bichos.  

   

FOTO: Centro de Controle de Zoonoses 

 

 

No último tema do nosso percurso “TRÂNSITO” as crianças e adolescentes 

efetuaram a construção do conhecimento de forma criativa e lúdica com a Guarda 

Civil Municipal (GCM) falando sobre o trânsito, perigos, e comportamentos no 

trânsito, fazendo com que as crianças assimilassem de forma divertida as noções 
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principais e importantes que todo cidadão deve saber para a sua própria segurança. 

Todo o conteúdo foi mediado com a apresentação de fantoches, música e teatro. 

   

FOTO: Tetro de Fantoches Guarda Civil Municipal 

 

Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

um grupo de adolescentes da Organização participou do Projeto Itinerante de 

Erradicação do Trabalho Infantil, que foi realizado com várias organizações e órgão 

do poder público. Houve apresentações de teatro, dança, palestras e exposição 

dos cartazes confeccionados em oficinas.  

   

FOTO: Participação e Apresentação 

 

“Cidadania é criar oportunidades efetivas e que envolva o cidadão na solução 

do seu próprio problema, isto não só é sábio como é digno.” 

Luís A. R. Branco 

 

 

 

 

https://www.pensador.com/autor/luis_a_r_branco/
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B) Percurso Identidade 

Duração: 4 meses 

Objetivo geral do Percurso: 

 

Sensibilizar para que os atendidos tivessem o autoconhecimento de seus gostos, 

sentimentos, cultura, origens e laços. Ajudar as crianças e adolescentes a 

reconhecerem a sua importância, desenvolvendo suas habilidades e autoestima, 

tendo compreensão do próprio corpo e estarem em alerta quanto à violência sexual, 

além de aprender a lidar com seus sentimentos, emoções em situações cotidianas 

e que aprendessem a solucionar conflitos com mais autonomia tendo a capacidade 

de entender o que estão sentindo além de classificar cada um dos sentimentos e 

emoções. 

 

Objetivos Específicos: 

 

✓ Desenvolver o autoconhecimento, trabalhar a autoestima, estimular a 

capacidade de se expressar; 

✓ Conhecer-se, valorizar-se e ter amor próprio;  

✓ Trabalhar a velocidade, memória, criatividade, condicionamento físico, 

atenção, conhecimento de cores, movimento e os sentidos; 

✓ Obedecer às regras e desenvolver a interação social; 

✓ Aprender as partes do corpo humano bem como seu funcionamento; 

✓ Obter o conhecimento sobre os cinco sentidos. Acompanhar sua evolução, 

medidas de seu próprio corpo e conhecer o corpo humano; 

✓ Compreender a importância do cuidado com o corpo, através da alimentação, 

cuidado pessoal e de estabelecer limites seguros de contatos com outras 

pessoas; 

✓ Aprender a entender e a lidar com as emoções e sentimentos, a forma certa 

de expressar o que sente, de acordo com a situação, aprender a como 

manter a saúde emocional, desenvolver o afeto, o vínculo e os limites; 

✓ Trabalhar os sentimentos e possibilitar sua manifestação, favorecer uma 

consciência de si mesmo, de suas intolerâncias, medo, alegrias, mágoas, 

desejos e raiva, buscando identificá-los e ter a possibilidade de aprender a 

lidar com eles. 
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Metodologia: 

O percurso foi realizado nos meses de maio a setembro de 2019 e agregou as 

seguintes grades que compõe o plano de trabalho: Ações Integradas, 

Protagonismo, Espaço Cultural, Esportes, Integração Teens/ Kids e Recreação. 

Foram utilizados recursos como dinâmicas, rodas de conversa, vídeos, 

brincadeiras, teatro, apresentações elaboradas pelas próprias crianças e 

adolescentes, atividades ao ar livre e ações nos territórios (comunidade). 

 

Ações integradas  

As oficinas de ações integradas ofertaram às crianças e adolescentes momentos 

de reflexões, através da socialização e trocas de experiências onde formularam 

hipóteses e construíram os seus conhecimentos a respeito de si mesmos e de seus 

colegas. Nessa atividade contamos com a contribuição dos profissionais da saúde 

do bairro: UBS SERRARIA. 

Alguns dos temas abordados durante este percurso foram: 

✓ Quem sou eu?; 

✓ Significado dos nomes; 

✓ De frente para o espelho; 

✓ Quem eu seria se fosse um herói?; 

✓ Fases da vida; 

✓ Minha família; 

✓ Família dos bonequinhos; 

✓ Meu corpo; 

✓ Alimentos bons e ruins; 

✓ Higiene Pessoal; 

✓ Autoestima; 

✓ Roda de conversa sobre higiene bucal; 

✓ O que é abuso/exploração sexual; 

✓ O coração de Coralina; 

✓ Gráfico das emoções; 

✓ Caixa da Raiva; 

✓ Diário; 
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✓ Leitura dos Livros e reflexão sobre o assunto: Livro do Medo; Livro da Raiva; 

Livro da Tristeza; Livro da Alegria. 

   

Foto: Dinâmica: Onde Guardar os Sentimentos. 

As atividades realizadas durante as oficinas de ações integradas deram espaço 

para as crianças e adolescentes contarem suas angústias, medos, receios, 

frustações, alegrias, tristezas e puderam aprender a como terem o autocontrole 

diante dos momentos de dificuldades, aceitação de si mesmo e como resolverem 

conflitos. Além disso, puderam perceber que além do sentimental também se faz 

necessário cuidar da saúde, higiene e alimentação, aprenderam que o corpo 

pertence a eles e ninguém pode tocá-los se não permitirem e foram incentivados a 

pedirem ajuda caso precisassem.  

Integração Kids e Teens 

 

Essa oficina teve como finalidade integrar todas as crianças e adolescentes através 

da socialização, das trocas de vivências e convívio no meio em que estão inseridos, 

trazendo a subjetividade de cada indivíduo dentro de suas experiências. Dentro 

deste espaço foram realizados diversos jogos e reflexões que contribuíram de 

forma lúdica para a compreensão de cada tema proposto. 

Algumas das atividades propostas foram: 

✓ Alerta das características;  

✓ Brincadeiras diversas; 

✓ Superando os limites; 

✓ Meu corpo, minhas regras. 
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Espaço cultural 

 

No Espaço Cultural foram desenvolvidas atividades que favoreceram o trabalho em 

diversos ramos como: desenhos, pinturas, criação, construção, expressão corporal 

através da dança e teatro, dicção e musicalização. 

✓ Como eu me vejo; 

✓ RG; 

✓ Filmes: Até que eu vá e Rei leão;  

✓ Símbolo contra o abuso sexual: disseminação da informação para amigos e 

familiares;  

✓ Pote das emoções; 

✓ Rosto móvel; 

✓ Relógio do humor; 

✓ Termômetro das emoções. 

   

Foto: Rosto Móvel/ Símbolo contra a exploração sexual 

Protagonismo 

Atividades onde as crianças e adolescentes foram atuantes e buscaram 

desenvolver a autonomia, a confiança e a participação ativa e democrática, 

tornando-os de fato cidadãos atuantes, com inteligência sócio emocional além da 

promoção da valorização pessoal. 

✓ Baú da memória; 

✓ Apresentação identidade; 

✓ Entrevista com a família; 

✓ Bonecos do sim e do não; 

✓ Dia da beleza. 
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Foto: Roda de Conversa UBS e Toque do Sim toque do Não 

 

Recreação e Esportes  

 

Nas oficinas de esportes e recração as crianças e adolescentes  foram 

sensibilizadas atraves de reflexões pré e pós,  jogos e brincadeiras, levando-as a 

refletirem sobre a importância de controlarem os seus sentimentos durante 

momentos de pressão, decepção, nervosismo, alegria e contentamento. Durante 

este percurso, de forma apropriada a cada  idade, os atendidos aprenderam a 

modalidade handebol. 

    
Foto: Esportes 

 

Atividade intergeracional e ação no território 

 

No decorrer do percurso foi realizado um grupo socioeducativo com as mães e 

familiares, com o tema “cuidado com os sentimentos”. Desta vez contamos com 

a participação das crianças e adolescentes como protagonistas que conversaram 

com as mães baseados em todos os conhecimentos construídos no decorrer das 

atividades, onde elas compartilharam a vivência das atividades e uma das frases 

que chocaram as mães que participaram foi “muitas vezes sem perceber vocês 
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acabam projetando em nós filhos, sentimentos ruins e frustrações por 

situações que vocês vivenciaram e que muitas vezes não temos culpa 

nenhuma.” (Rebeca, 14 anos), contamos também com um poema escrito pela 

Alice, 08 anos, que encantou as mães. A atividade foi finalizada com uma oficina 

de chocolate com mães e filhos, criando um ambiente descontraído e harmonioso.  

   

 

   

Foto: Grupo com as mães. 

 

No desfecho do percurso foi realizada uma ação no território Centro (Júpiter e Rua 

do Mar) e Leste (Avenida Fundibem, Passagens dos Estádios) onde as crianças e 

adolescentes residem.  

Antes, as crianças e adolescentes confeccionaram cartões com carinhas de Emojis 

com frases motivacionais e de ajuda para que entregassem aos moradores no 

decorrer da caminhada. Assim as crianças e adolescentes, ao encontrarem as 

pessoas, explicavam sobre o que aprenderam no Percurso Identidade e davam 

dicas de como viver melhor e onde e como procurar ajuda em caso de já estar 

passando por alguma situação de dificuldade. 
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Foto: Ação no território Centro e Leste. Cuide dos Seus Sentimentos e Emoções 

 

“Educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto” 

Aristóteles 

C) Percurso Diversidade 

Duração: 4 meses 

Objetivo geral do Percurso: 

Contribuir, interiorizar e sensibilizar os atendidos para que valorizassem a 

diversidade humana, conhecendo e respeitando as identidades culturais, 

resgatando atitudes individuais e coletivas, posicionando-se contra o preconceito e 

a favor do respeito às diferenças. 

Objetivos específicos: 

 

✓ Reconhecer e valorizar as diferenças humanas; 

✓ Ressaltar pontos positivos das diferenças;  
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✓ Incutir a ideia de respeitar as pessoas independente de características 

físicas, culturais e econômicas; 

✓ Apontar de forma dinâmica e criativa a riqueza cultural do Brasil; 

✓ Contribuir para que as crianças e adolescentes desenvolvessem 

sentimentos positivos em relações às diferenças existentes em nosso país 

por meio de atividades que possibilitassem e promovessem a ação de cada 

atendido; 

✓ Reconhecer e valorizar as diferenças humanas; 

✓ Ressaltar o respeito às todas as deficiências; 

✓ Tornar real a interação e inclusão de deficientes; 

✓ Pontuar as dificuldades encontradas pelas limitações físicas ou intelectuais 

de algumas deficiências e encontrar meios de solucioná-las; 

✓ Reconhecer a importância das diferenças e principalmente a questão racial; 

✓ Conhecer a história dos negros no Brasil; 

✓ Refletir sobre as nossas raízes e sensibilizar sobre a consciência coletiva 

em relação a esta temática; 

✓ Ampliar e mediar o conhecimento das crianças com atividades práticas e que 

promovessem a vivência das crianças e adolescentes quanto ao meio social 

e as dificuldades enfrentadas pelos deficientes; 

✓ Conhecer e valorizar a cultura africana bem como mostrar a beleza que 

deriva da etnia negra; 

✓ Mostrar com brincadeiras regionais a diversidade e culturas diferentes; 

✓ Conhecer algumas modalidades das paraolimpíadas, entender as 

dificuldades que um deficiente enfrenta e aprender a respeitar as diferenças; 

✓ Conhecer brincadeiras criadas pelos negros, comemorar o dia da 

consciência negra, trabalhar a atenção, o trabalho em equipe e agilidade; 

✓ Contribuir para que as crianças e adolescentes desenvolvessem 

sentimentos positivos em relação às diferenças existentes em nosso país, 

por meio de atividades que possibilitassem e promovessem a ação de cada 

atendido. 

✓ Mostrar com brincadeiras regionais a diversidade e culturas diferentes; 

✓ Mostrar e conscientizar as crianças e os adolescentes sobre as dificuldades 

de quem tem algum tipo de limitação ou deficiência e falar sobre a inclusão; 
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✓ Conhecer e aprender a respeitar as expressões culturais negras, conhecer 

brincadeiras de diferentes etnias, promover atitudes de respeito e cidadania 

para com a diversidade. 

 

Metodologia: 

O percurso foi realizado nos meses de setembro a dezembro e agregou as 

seguintes grades que compõe o plano de trabalho: Ações Integradas, 

Protagonismo, Espaço Cultural, Esportes, Integração Teens/ Kids e Recreação. 

Foram utilizados recursos como dinâmicas, rodas de conversa, vídeos, 

brincadeiras, teatro, apresentações elaboradas pelas próprias crianças e 

adolescentes, atividades ao ar livre e ações nos territórios(comunidade). 

Ações integradas  

As oficinas de ações integradas proporcionaram às crianças e adolescentes 

momentos de reflexões, através da socialização, trocas de experiências, estímulos 

à construção de conhecimentos sobre outras culturas, além de promover o debate 

e a exposição de suas opiniões, relatos de suas vivências e experiências. Alguns 

dos temas abordados durante este percurso foram: 

✓ O que é diversidade (dinâmica das canetas);  

✓ Por que a diversidade existe?;  

✓ Cultura e história (rótulos);  

✓ Bullying (dinâmica da maçã); 

✓ Dinâmica da ordem;  

✓ Preconceito, discriminação, racismo; 

✓ Leitura do livro “O cheiro das cores”;  

✓ Autismo (Entenda de forma simples);  

✓ Deficiência auditiva; Deficiência Física; Deficiência Intelectual; 

✓ Conversa com psicóloga, 

✓ Menina bonita do laço de fita; 

✓ Palavras africanas, 

✓ Como os negros chegaram ao Brasil, 

✓ Pobreza na África (vídeo), 

✓ Racismo (negros que fizeram história),  



 

23 
 

✓ Bonequinha Abayomi. 

   

  Foto: Leitura do livro o cheiro das cores e socialização. 

 

Diante das atividades as crianças contaram as suas angústias, falaram sobre 

situações difíceis que já passaram, mas também puderam perceber que cada um 

é especial ao seu modo. Também puderam aprender sobre o quanto os negros 

colaboraram para a construção e o crescimento do nosso país.  

Integração Kids e Teens 

Essa oficina teve como finalidade integrar todas as crianças e adolescentes através 

da socialização, das trocas de vivências e convívio no meio em que estão inseridos, 

trazendo a subjetividade de cada indivíduo dentro de suas experiências. Dentro 

deste espaço foram realizados diversos jogos, reflexões que contribuíram, de forma 

lúdica, para a compreensão de cada tema proposto. 

Algumas das atividades propostas foram: 

✓ Esconde-esconde e corda; 

✓ Capucheta e buraco; 

✓ Amarelinha africana; 

✓ Cabra-cega;  

✓ Circuito paraolímpico coletivo; 

✓ Dia das crianças; 

✓ Brincadeiras adaptadas; 

✓ Busca e leva com um pé; 

✓ Canibal; 

✓ Safari; 

✓ Caça ao tesouro. 
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  Foto: Brincadeiras adaptadas simulando o nível de dificuldade membros superiores e visão. 

Espaço cultural 

No Espaço Cultural as atividades desenvolvidas foram realizadas para abranger os 

diversos ramos da cultura como: desenhos, pinturas, criação, construção, 

expressão corporal através da dança e teatro, dicção e musicalização. Algumas 

das atividades desenvolvidas foram: 

✓ Ensaio;  

✓ Qual é a obra?; 

✓ Exposição; 

✓ Filme adaptado; 

✓ Livros de palavras africanas; 

✓ Chaveiro Abaymi; 

✓ Turbante e maquiagem; 

✓ Apresentação do “Matéria rima”;  

✓ Ensaio para Cantata. 

   

  Foto: Atividade inspirada nos artistas com deficiências. 
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Foto: Maquiagem e turbantes  

   

 Foto: Apresentação de hip-hop com matéria rima 

Protagonismo 

Nas oficinas de protagonismo as crianças e adolescentes tornaram-se cidadãos 

ativos e participantes de todos os processos, opinaram, colocaram suas ideias, 

participaram de debates e fizeram sugestões de melhorias dentro e fora da 

organização desenvolvendo assim autonomia, confiança e participação ativa e 

democrática, posicionando-se ante as diferenças de forma positiva e empática. 

Algumas das atividades desenvolvidas foram: 

✓ Pesquisa sobre as regiões; 

✓ Comidas regionais;  

✓ Apresentação das danças regionais; 

✓ Visita à biblioteca interativa; 

✓ Sentindo na pele (acessibilidade);  

✓ Desfile maquiagem africana. 
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  Foto: Visita à biblioteca de inclusão 

   

Foto: Comidas típicas 

     

Foto: Desfile - Valorização da cultura negra 
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Recreação e Esportes  

  

Nas oficinas de esportes e recreação as crianças e adolescentes participaram de 

rodas de conversa sobre respeito, aceitação , diferenças de aptidão, conviência e 

trabalho em equipe. Durante este percurso os atendidos aprenderam sobre o 

futebol e, nas oficinas de recreação, as crianças e adolescentes aprenderam sobre 

a diversidade e as necessidades especiais. Algumas das atividades desenvolvidas 

foram: 

✓ Taco; 

✓ Escravo de Jó; 

✓ Caiu na rede é peixe; 

✓ Jogo do banquinho; 

✓ Futebol de cinco; 

✓ Atletismo; 

✓ Troca o prêmio; 

✓ Vôlei sentado; 

✓ Tênis de mesa sentado; 

✓ Basquete sentado; 

✓ Amarelinha africana; 

✓ Pega calda (Nigéria); 

✓ Laukatakata (Índia); 

✓ Pegue o bastão (Egito). 

   

Foto: Esporte Futebol 
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Foto: Vôlei sentado e Futebol de cinco 

 

Atividade intergeracional e grupo socioeducativo 

No mês de outubro foi preparado, para as mães e familiares dos atendidos, um 

grupo socioeducativo inspirado no tema da prevenção do câncer de mama e outros 

diversos fatores que fazem com que as mulheres adoeçam. Nessa atividade 

contamos com a participação de uma psicóloga voluntária para a explanação do 

assunto e um delicioso café da tarde.  

Para abrilhantar ainda mais o percurso foi realizado uma atividade intergeracional 

entre os atendidos pela organização e o Instituto de Ação Social Enéas Tognin 

(realiza atendimento para idosos), onde houve a vivência da diversidade de idade. 

A atividade foi apreciada pelos idosos e ainda mais pelas crianças, que relataram 

que “o dia foi especial”. 
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Foto: Intergeracional Dança e Brincadeiras coletivas  

 

Visita ao Comitê Paralímpico: 

Para encerrar o percurso, algumas turmas visitaram o Comitê Paralímpico 

Brasileiro, situado na Rodovia dos Imigrantes, onde puderam assimilar melhor e 

contextualizar todos os assuntos abordados quanto à diversidade, tanto das 

diferenças físicas, quanto das culturais e regionais. O lugar é rico em diversidade, 

pois a convivência e a gama de pessoas com suas particularidades é imensa. As 

crianças e adolescentes puderam interagir com os atletas, conhecer novas 

modalidades esportivas e lidar com várias curiosidades, além de quebrar a barreira 

entre eles e o desconhecido.  

Com certeza foi uma experiência enriquecedora e os atendidos foram impactados, 

a experiência despertou a vontade e a garra nas crianças e adolescentes de vencer, 

superar as suas dificuldades e não deixar se abater por sua aparência física e 

condição social. 
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Foto: Visita ao centro Paralímpico  

 

Projeto Itinerante para Erradicação do Trabalho Infantil 

 

A Organização, no decorrer do segundo semestre, participou do Projeto Itinerante 

para a Erradicação do Trabalho Infantil, os adolescentes participaram de atividades 

que contribuíram para a construção do projeto. No primeiro momento os 

adolescentes foram os protagonistas, se conhecendo, dando suas opiniões sobre 

o assunto e se inteirando mais do assunto em questão. No segundo momento os 

adolescentes foram convidados a participarem do evento com uma apresentação: 

a dança (Happy - Pharrell Williams) realizada na RECAD, este evento contou 

também com a participação dos adolescentes de diversas instituições, houve 

também um teatro com a Cia Sopa de Comédia que remeteu ao trabalho infantil. 

No terceiro e último encontro, que foi realizado no teatro Clara Nunes, alguns dos 

adolescentes atendidos pela nossa organização tiveram oportunidade de falar e 

puderam expressar a sua opinião referente ao assunto e apresentaram cartazes 

confeccionados em outros encontros e um vídeo compartilhando dados e 

informações sobre o trabalho infantil.  

Os atendidos se sentiram valorizados ao participarem desta experiência. 

   



 

31 
 

   
 

   
Encerramento do Projeto 

“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem 

ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se 

podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.” 

Nelson Mandela 

 

5.2  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

5.2.1 Festa dos aniversariantes  

 

A cada bimestre foram realizadas as Festas dos Aniversariantes proporcionando 

aos atendidos uma comemoração com direito a uma mesa temática, bolo, 

brincadeiras, lanche especial e lembrancinha. Comemorando o aniversário de cada 

criança, adolescente, voluntário e colaborador dos meses de referência, a atividade 

contribuiu com a elevação da auto estima de cada usuário, deixando evidente para 

todos a sua importância, valorizando-o como pessoa. 
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Foto: Festa do Pijama 

    

Foto: Festa Príncipes e princesas 

   

Foto: Festa The Voice. 

 

Além dos benefícios citados através destas comemorações as crianças e 

adolescentes conseguiram ser sensibilizados ao ponto de entender que cada um é 

um ser único e especial. Esses momentos de atividades especiais, com festas para 

os aniversariantes, ficaram marcados na memória dos atendidos pois foram 

momentos únicos aguardados ansiosamente e aproveitados intensamente por 

todos eles. 
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5.2.2 Passeios  

 

Durante o ano a organização, além de promover e ofertar as atividades aos seus 

atendidos, teve a preocupação de agregar em suas atividades passeios que 

favorecessem a ampliação do seu repertório cultural, conhecendo novos lugares 

assegurando-lhes o direito de ir e vir e estar em lugares que lhes permitam acesso 

à cultura, lazer e diversão. Em sua maioria, as famílias das crianças atendidas não 

têm condições financeiras para a realização de um passeio ou um dia de lazer, por 

isso a organização promoveu essas atividades para proporcionar a valorização dos 

atendidos proporcionando-lhes novas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento. 

   

   

Foto: Passeio com 75 crianças ao Magic City 
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Foto: Boliche com os adolescentes / Bolix Santo André 

   

Foto: Visita ao Circo Escola de Diadema  

5.2.3 Apresentação de Páscoa 

A Organização desenvolveu, juntamente com as crianças e adolescentes, uma 

cantata de Páscoa que contou com a participação de todas as turmas para compor 

o teatro e as músicas apresentadas a todos os pais, responsáveis, amigos e 

familiares, além de o convite ser estendido a toda a comunidade.  

Os atendidos foram muito comprometidos e engajados para que a apresentação 

pudesse sair da melhor forma possível, foram distribuídas tarefas para que aqueles 

que não tivessem aptidão para o teatro e para a dança pudessem dar a sua 

contribuição e assim foram distribuídas as funções para ajudar no cenário, na 

confecção das roupas, organização das crianças para a entrada e projeção. Assim, 

todos puderam participar conforme suas aptidões e vontades.     
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5.2.4 Cantata de Natal 

No mês de dezembro foi realizada a cantata de natal com o intuito de integrar a 

família e a comunidade com os atendidos. A cantata realizada teve o título “A voz” 

que trouxe a reflexão de qual seria o melhor presente que poderíamos receber no 

natal e qual o seu verdadeiro sentido. Nesta apresentação contamos com o 

envolvimento de todas as crianças e adolescentes, além de voluntários e 

educadores que também participaram do teatro. A apresentação foi composta por 

um teatro, coral e banda ao vivo além de uma linda dança com jogo de luzes e 

contou com a participação de muitas famílias, comunidade, amigos e voluntários. 

A organização também pôde proporcionar às famílias atendidas que moram mais 

longe, um transporte gratuito para que pudessem participar da apresentação. As 

crianças e adolescentes foram os protagonistas desta linda apresentação, pois 

cantaram formando um lindo coral despertando a musicalização. Com o teatro 

puderam trabalhar a expressão corporal e a dicção. Houve melhoras na 

desenvoltura dos atendidos despertando em muitos e desejo de se dedicarem mais 

às artes. 

Foi perceptível a dedicação dos atendidos e a cooperação para que tudo ocorresse 

bem, além do entusiasmo quando viram a plateia cheia de expectadores que 

estavam ali para prestigiá-los. A elevação da auto estima, o 

senso de responsabilidade e a autonomia foram mais alguns dos objetivos 

alcançados. 

   



 

36 
 

   

Fotos: Dança, Teatro, Coral e público. 

5.2.5 Aniversário da Organização 

No mês de junho foi comemorado o aniversário da Organização, com muita alegria, 

satisfação, sonhos realizados e a realizar. Para abrilhantar a festa, as crianças e 

adolescentes fizeram várias apresentações com participação da equipe, voluntários, 

parceiros, familiares e visitantes. 
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Foto: Apresentações: coral e dança e Parabéns com bolo gigante  

6. OFICINA DE ESPORTES 

A oficina de esportes foi realizada com 82 crianças e adolescentes entre 8 e 16 

anos de idade, divididas por faixa etárias em 2 turmas diferentes por turno (manhã 

e tarde), totalizando 4 grupos. Cada uma das turmas participou da oficina dois dias 

na semana, uma hora e meia por dia. 

As atividades da oficina compreenderam: rodas de conversas, treino e jogos. A 

oficina começou com um bate papo numa roda de conversas onde são 

apresentados assuntos do dia-a-dia, convívio familiar, comunitário, cidadania, 

relacionamentos e amizades, profissão dentre outros.  

Antes da atividade prática é realizada uma explicação sobre o que será praticado 

no dia e como se comportar em tais momentos específicos do jogo, em seguida foi 

realizado alongamento, aquecimento e o treino prático. Em alguns dias foram 

realizados jogos amistosos e, em outros momentos, campeonatos internos. Essas 

atividades auxiliaram na melhora da capacidade cardiovascular, coordenação 

motora, visão periférica, potência muscular, sociabilização e trabalho em equipe. 

Algumas das atividades desenvolvidas na oficina durante o ano foram: 

✓ Regras do futsal; 

✓ História do futsal; 

✓ Curiosidades do futsal; 

✓ Importância do alongamento; 

✓ Importância do aquecimento; 

✓ Introdução ao futsal; 

✓ Treino de passes; 

✓ Treino de finalização; 
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✓ Treino físico; 

✓ Treino de cobrança de bola parada; 

✓ Treino de drible; 

✓ Treino por posição, fixo, ala, pivô, goleiro; 

✓ Jogadas ensaiadas para atacar; 

✓ Jogadas ensaiadas para se defender. 

✓ Momentos de reflexão (assuntos abordados: cidadania, fortalecimento de 

vínculos, família, futuro profissional). 

Durante o ano os atendidos também participaram, a cada dois meses, da festa dos 

aniversariantes, momento que proporcionou a eles envolvimento e convívio com as 

crianças e adolescentes de outros programas da organização. Também foi uma 

oportunidade para comemorarem seus aniversários, pois muitas crianças estão em 

situação de vulnerabilidade social e a família não tem condições financeiras de 

celebrar em suas casas. Aniversariantes e demais atendidos pela oficina 

aproveitaram as festas, bolos, brincadeiras e lembrancinhas. Eles também 

participam de todas as atividades extras da organização realizadas nas datas 

comemorativas: Páscoa, dia das crianças, dia da família, aniversário da 

organização, entre outras. 

No final do ano, participaram da festa de encerramento e cada um foi presenteado 

com uma sacola de Natal contendo: camisetas, chinelo, chuteira, bola, brinquedo 

ou jogo educativo, kit de higiene completo, bombons e panetone. Os atendidos 

ficaram muito felizes e agradecidos com esse carinho recebido antes do Natal. 

A Oficina de Esportes proporcionou aos atendidos a compreensão de que não 

estão nesse grupo apenas para aprender sobre um esporte, jogar ou marcar gols, 

mas, também, aprender valores morais, éticos e de cidadania, contribuindo assim 

para um pleno desenvolvimento biopsicossocial. Durante o ano de 2019 a 

organização, através do seu educador de esportes, planejou atividades visando o 

fortalecimento de vínculos, o resgate da cidadania, perspectivas do futuro, 

principalmente relacionadas ao emprego e profissão pois a maioria das crianças e 

adolescentes sonham com a possibilidade de serem jogadores de futebol. Foi uma 

experiência muito gratificante e de muitas descobertas. Em relação ao 

fortalecimento de vínculos, sociais, familiar e comunitários houve um resultado 

significativo pois muitos atendidos se mostravam anteriormente tímidos e retraídos 



 

39 
 

sendo que ao longo do ano pudemos observar os avanços, a melhora na 

comunicação com os amigos, envolvimento nas atividades e inteiração com os 

outros atendidos da organização, resultando, também,  em uma melhora no 

desenvolvimento das atividades. Esses momentos estimularam a troca de 

experiência e a formação de laços de amizades entre os atendidos e educador.  

Em relação a percepção do futuro, o foco maior foi a questão da profissão, pois 

eles têm o desejo de se tornar grandes jogadores de futebol, serem reconhecidos, 

ganharem muito dinheiro e usufruir de tudo que a fama pode proporcionar. A 

intenção das atividades não foi desestimular os sonhos dos atendidos, mas mostrar 

ao grupo como eles poderiam conquistá-los, compartilhar o um pouco da realidade 

do mundo dos esportes, trabalhar a questão da frustração e outras carreiras. O 

educador pode trabalhar com eles a questão da realização levando exemplos 

práticos de pessoas que se tornaram bem sucedidas e ressaltar a importância do 

crescimento pessoal enfatizando a importância de estudar, trabalhar, formar suas 

famílias, ou seja, a possibilidade de planejar seu próprio futuro, enfatizando o 

crescimento pessoal, a cidadania e a solidariedade pois futuramente, também 

poderão ajudar outras pessoas. 

É perceptível os avanços dos atendidos, a melhora no comportamento, disciplina, 

concentração, atenção, domínio motor, convívio e trabalho em equipe. Nesse grupo 

também atendemos uma criança com deficiência física que adquiriu muita 

autonomia, demonstrou muita habilidade e desenvolveu relacionamentos 

saudáveis com outros atendidos. O crescimento pessoal e resultados alcançados 

também foram apontados pelos familiares dos atendidos durante o ano. 

   

Fotos: Rodas de Conversa e aquecimento 
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Fotos: Treinos 

   

Foto: Entrega de presentes oficina  

7.  CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 

As áreas de Informática e Tecnologia estão em constante evolução e não param 

de crescer em termos de oportunidades dentro do mercado de trabalho. A 

possibilidade de ascensão rápida na carreira, a variedade de atividades 

desenvolvidas na área e a facilidade em conquistar uma vaga de emprego, são os 

principais pontos que atraíram muitos interessados ao nosso curso. A informática 

está presente em todos os aspectos da vida contemporânea e, nos últimos anos, a 

expansão da internet e dos celulares tornou evidente o potencial do mercado de 

tecnologia. Ter conhecimentos em informática básica atualmente é uma 

necessidade, motivo pelo qual a organização firmou parcerias para oferecê-lo 

gratuitamente à comunidade local. 

O curso de Informática Básica foi realizado em parceria com o SENAI Manuel 

Garcia Filho da cidade de Diadema, que forneceu o conteúdo programático e o 

certificado a todos que cumpriram a carga horária preestabelecida e em parceria 
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com a empresa Tecnoset Informática, que doou os computadores, os softwares e 

recursos financeiros para realização do curso. 

Para participar do curso o aluno precisava possuir um CPF válido, ter, 14 anos ou 

mais e ter concluído o Ensino Fundamental I.  A organização possui um laboratório 

de informática equipado com 11 computadores (10 para uso dos alunos e 1 para 

uso do instrutor) e um projetor. As aulas seguiram o conteúdo básico de escolas 

profissionalizantes, dividido em 4 módulos (Sistema operacional / Windows, Editor 

de textos /Word, Planilhas eletrônicas / Excel, Apresentação gráfica /Power point e 

Internet), permitindo aos participantes um aprendizado dos principais programas 

bem como do uso de internet.  

As aulas foram expositivas através de projeção e atividades práticas para que os 

alunos assimilassem o aprendizado de forma rápida, se apropriando da utilização 

das ferramentas do computador e suas funções. Para cada conteúdo aplicado, 

foram realizados exercícios de fixação do conteúdo, que também foi utilizado como 

uma forma de avaliar os conhecimentos adquiridos do aluno. Assim, a avaliação e 

monitoramento do aprendizado foi realizado pela participação do aluno e realização 

dos exercícios e não através de provas. 

No ano de 2019, 57 adolescentes, jovens e adultos participaram do curso de 

informática que foi muito procurado pela comunidade, especialmente pelos jovens, 

que aguardam ansiosamente a abertura de novas turmas. Registramos uma grande 

demanda em listas de espera, motivo pelo qual a organização almeja o aumento 

de equipamentos para ampliar a quantidade de alunos por turma. Os alunos 

apreciaram muito o curso, o atendimento e a forma como as aulas foram 

ministradas. Demonstraram diversas vezes que conseguiram ter um bom 

aproveitamento especialmente por causa do conhecimento, habilidade e paciência 

do instrutor além de satisfação com o conteúdo programático do curso. Este 

também foi muito bem avaliado pelos alunos além de ser reconhecido e 

recomendado pela comunidade onde atuamos.  

Em 2019 adquirimos um projetor para melhoria na qualidade das aulas e 

fornecemos camisetas personalizadas para todos os alunos. A camiseta foi 

fornecida com o objetivo de identificar os alunos e facilitar seu acesso às aulas já 

que a organização realizou outros programas e projetos, havendo circulação de 

muitas pessoas nas instalações. Essa ação proporcionou um resultado muito 

positivo entre os alunos, provocando o sentimento de pertencimento, entusiasmo e 
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melhora na autoestima, que, também, contribuiu significativamente com seu 

desenvolvimento no curso e interação com a turma, além de proporcionar à equipe 

facilidade na identificação e direcionamento do aluno ao local do curso. 

 A inclusão digital é um desafio nos tempos atuais, pois o foco é construir uma 

sociedade na qual as pessoas não sejam excluídas por não estarem conectadas 

de alguma forma a recursos tecnológicos em relação ao restante do mundo, isso 

vai muito além de proporcionar acesso a computadores, celulares e internet, 

envolvendo a cultura, a educação, a informação e a globalização, não somente o 

conhecimento de operar uma máquina, mas de ter acesso a algo que se tornou 

uma necessidade. Dessa forma, o curso viabilizou o acesso da comunidade bem 

como a inserção dos alunos no mercado de trabalho. Durante o curso, ou logo após 

a conclusão, vários alunos conseguiram uma colocação no mercado de trabalho. 

Assim, a possibilidade de formação na área tecnológica, a melhoria da auto estima, 

a qualificação profissional, o acesso a inclusão digital e a possibilidade de adquirir 

uma vaga no mercado de trabalho foram alguns dos resultados obtidos em 2019. 

   

   

Fotos: Entrega de camiseta e aulas práticas.  
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8.  CURSO DE 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 62 jovens e adultos a partir de 18 anos para inserção 

no mercado de trabalho e qualificação profissional. A organização possui uma 

marcenaria equipada, o que facilita muito o aprendizado e desenvolvimento das 

atividades teóricas e práticas. O curso foi realizado de segunda a sexta, o que 

fortaleceu o aprendizado e a fixação dos conteúdos ensinados, além de ser uma 

grande oportunidade e facilitador para o público que está fora do mercado de 

trabalho. Além do curso, os alunos receberam, gratuitamente um lanche. A 

possibilidade de ter uma formação profissional somada à possibilidade de ser 

indicado para alguma vaga de emprego atraem muitos adultos desempregados e 

sem formação para esse curso. 

Os interessados passam por um processo seletivo e entrevista para análise de perfil 

especialmente porque a prioridade é oferecer o curso para o público sócio e 

economicamente mais vulnerável. Em 2019 nosso curso atendeu vários adultos 

que estavam em situação de rua, encaminhados por um Albergue localizado no 

Centro de Diadema, possibilitando à organização atender outros públicos e bairros. 

Durante o ano observamos, também, um aumento do interesse pelo curso por parte 

do público feminino. No início, muitas mulheres tinham receio de participar, por 

achar que o curso era somente para os homens, no entanto, com a participação de 

algumas nos anos anteriores, 2019 foi marcado, também, por uma participação 

maior de mulheres como alunas. 

O curso contou com aulas teóricas e práticas de interpretação e esboços de 

croquis, ampliando o conhecimento dos alunos a partir da ideia de que a construção 

de móveis, não é apenas fazer, mas sim planejar, medir, desenhar, buscar 

estratégias e inovar. No início os alunos se mostraram muito apreensivos, pois o 

que imaginaram sobre marcenaria e a prática desta era bem diferente. Aprender a 

desenvolver desenhos técnicos também foi um grande desafio que restou superado 

com o auxílio e dedicação do professor, além do planejamento do conteúdo 

programático e metodologia de ensino terem sido desenvolvidos para atender e 

viabilizar o aprendizado desse público atendido. 
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Os alunos também desenvolveram projetos de móveis, corte, colagem e 

acabamento, como banquinhos, mesas, brinquedos, armários, entre outros. Essa é 

a parte do curso que os alunos mais gostam, a da produção, de ver concretizado 

algo que eles planejaram, estudaram e se esforçaram para fazer. Além das aulas 

expositivas e práticas, os alunos participaram de workshops em empresas e 

escolas do ramo da marcenaria. 

Após a realização do curso, os alunos que permaneceram até o final foram 

encaminhados para empregos, que para a grande maioria foi a resposta esperada 

às suas expectativas iniciais já que muitos estavam desempregados a bastante 

tempo. O retorno ao mercado de trabalho proporcionou uma elevação da 

autoestima, gratidão e grande realização de muitos sonhos que anteriormente 

estavam adormecidos, motivo pelo qual muitos alunos retornaram à organização 

para agradecer a oportunidade de participar do curso. 

Ao final do curso os alunos receberam certificação do Curso de Marcenaria pelo 

Instituto Leo Madeiras, que é muito valorizado no mercado de trabalho, além de 

promover a autoestima daqueles que nunca tiveram a oportunidade de estudar 

tampouco ter uma profissão.    

Em todas as turmas é perceptível uma interação positiva entre alunos e professor, 

colaborando assim para crescimento, aprendizado e um trabalho em equipe. 

     

Foto: Aulas Prática. 
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9.  OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 

9.1 Espaço de acolhida / acompanhamento: 

O acolhimento foi realizado pela assistente social e pela orientadora 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 organização atendeu as necessidades das famílias mais vulneráveis 

com doações de alimentos, produtos de higiene pessoal, roupas e compra de 

medicamentos que tinham receituário médico. 

A equipe técnica realizou 516 visitas que permitiram o conhecimento dos contextos 

das comunidades que estão no entorno da organização, identificação de situações 

de violação de direitos e contexto social dos atendidos contribuindo assim para um 

atendimento com maior qualidade e eficiência, além do fortalecimento dos vínculos 

comunitários e com os atendidos. 

 

   

Fotos: Doação de alimentos  

 

9.2 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. 
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Também foram oferecidas formações 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 e/ou 

oferecidas pela própria organização. 

Semanalmente, realizamos com toda a equipe reuniões para planejamento, 

alinhamento de estratégias, de missão, visão e valores, além de monitoramento do 

planejamento e avaliação do realizado. Essa ação fortaleceu a equipe e promoveu 

a unidade e engajamento na execução do planejamento com foco nos resultados e 

no fortalecimento da missão e visão da organização. 

 

   

Fotos: Formações de equipes 

9.3 Grupos Socioeducativos 

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 e compartilharem experiências. Além das 

palestras e rodas de conversa, as famílias receberam informações sobre o 

atendimento realizado pela organização bem como oportunidade de manifestar sua 

opinião, contribuindo assim para que o trabalho realizado pela organização fosse 

avaliado constantemente. As famílias se mostraram muito satisfeitas com o 

atendimento ofertado bem como como o desenvolvimento dos atendidos. 
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Foto: Reuniões Socioeducativas região Leste e Centro. 

9.4 Outros Atendimentos 

Além dos programas e projetos apresentados no plano de trabalho da organização, 

durante o ano de 2019 foram registrados diversos atendimentos por demanda 

espontânea. Recebemos muitas pessoas da comunidade e de outros bairros que 

buscaram em nossa organização diversos atendimentos como orientações sobre 

direitos e órgãos públicos adequados a cada necessidade, aconselhamentos e 

encaminhamentos acerca de assuntos diversos, especialmente o exercício da 

cidadania e direitos sociais, pedidos de ajuda com necessidades básicas como 

alimentos, roupas, medicamentos e produtos de higiene, auxílio para tratamento de 

dependentes químicos e atendimento espiritual. A organização trabalhou de “portas 

abertas” prestando atendimento a comunidade em geral, independente do vínculo 

com os programas e projetos oferecidos. O intuito foi contribuir com a garantia de 

direitos, o resgate da cidadania e a dignidade humana visando o atendimento 

integral do ser humano, princípios incutidos em nossa missão e visão. 

Em 2019 muitas pessoas receberam acolhimento, tiraram suas dúvidas e foram 

encaminhadas para outros órgãos competentes na área que estes buscavam 

auxílio. Além disso, muitos receberam doações de cestas básicas para auxiliar na 

alimentação das famílias, especialmente desempregados de forma que não 

conseguiam sustentar seus familiares. Pessoas em situação de rua buscaram na 

organização alimentação pronta, as quais atendemos, orientamos e aconselhamos 

incentivando a superação das dificuldades e resgate de sua dignidade. O 

atendimento proporcionou uma elevação na autoestima e gratidão nos atendidos 

que compartilharam, após o atendimento, que em outros lugares haviam sido 

ignoradas. 
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Muitos atendimentos foram realizados a jovens e adultos que solicitam ajuda para 

tratamento contra a dependência química. Essa é uma realidade bem presente nas 

comunidades que estão no entorno da organização onde há grande quantidade de 

usuários de drogas, especialmente maconha e crack e muito alcoolismo. Alguns 

casos são recorrentes, pois uma das dificuldades que esse público apresenta é a 

questão da abstinência e recaídas por conta da dependência química. 

A organização desenvolveu um trabalho muito relevante no Município sendo 

reconhecida não somente pelos programas que executou, mas, também, pela 

compaixão, zelo, carinho e respeito dispensados a cada atendido e em todos os 

atendimentos realizados promovendo a valorização do ser humano e a 

transformação social. 

   

10. PARTICIPAÇÃO EM REDE 

ORGANIZAÇÕES NATUREZA DA 

IMINTERFACEINT

ERFACE 

PERIODICIDADE 
CREAS Parceria Mensal 

CRAS Parceria Mensal 

UBS SERRARIA Parceria Quando necessário 

RECAD Parceria Quando necessário 

CENTRO CULTURAL 

SERRARIA 

Apoio  Quando necessário 

CONSELHO TUTELAR  Encaminhamentos  Quando necessário 

BANCO DE ALIMENTOS Parceria Semanal 

SASC Convênio  Anual  

SASC / Vigilância 

Socioassistencial 

Parceria Mensal 

CASA BETH LOBO Parceria Quando necessário 

CMDCA Composição / 

Conselheiro 

Mensal 

CMAS Participação Mensal 

INSTITUTO 

FILANTROPIA 

Formação Esporádico 
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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 

 

11.  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 

Assistência Social e Cidadania para realização do Serviço de Convivência e 

Fortalecimentos de Vínculos para atendimento de 165 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 

e/ou doações em produtos e serviços de organizações religiosas, pessoas jurídicas 

e pessoas físicas através de doações espontâneas. 

 

11.1 Captação de recursos 

✓ Parcerias com empresas e/ou instituições; 

✓ Participação em concursos de projetos, editais e chamamentos públicos; 

✓ Campanhas e parcerias com igrejas; 

✓ Campanhas com pessoas físicas (voluntariado e doações); 

✓ Campanhas específicas para presentear os atendidos em datas especiais 

como Páscoa e Natal. 
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11.2 Receitas por fonte 

 

12. INFRAESTRUTURA 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Secretaria (mobiliada) 

2 Salas de Administração (mobiliadas) 

1 Sala de Serviço Social (mobiliada) 

5 Banheiros para colaboradores 

1 Refeitório com mesas e bancos 

3 Banheiros masculinos para atendidos 

3 Banheiros femininos para atendidas 

1 Cozinha industrial equipada 

1 Padaria industrial equipada 

1 Brinquedoteca 

1  Lavanderia equipada 

1  Anfiteatro 

1 Quadra interna coberta com banheiros 

1 Quadra externa descoberta 

2 Salas de reunião / planejamento  

1 Sala de Informática (mobiliada) 

1 Sala Espelhada para dança / teatro  

1 Playground Infantil externo descoberto 

8 Salas mobiliadas para atividades e oficinas 

Parcerias Privadas
38%

Doações 
P.F.
11%

Doações Produtos
2%

Doações Igrejas
9%

Parcerias Públicas
20%

Isenção 
CEBAS
12%

Voluntariado
3%

Outras
5%

RECEITAS

Parcerias Privadas Doações P.F. Doações Produtos Doações Igrejas

Parcerias Públicas Isenção CEBAS Voluntariado Outras
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1 Sala de Jogos 

1 Espaço com churrasqueira 

 

13. MANUTENÇÕES 

Durante o ano foram realizadas diversas melhorias e manutenções no espaço físico, 

destacando-se: 

✓ Construção de horta; 

✓ Pintura em sala para brinquedoteca; 

✓ Pintura dos corredores e vãos das escadas; 

✓ Instalação de câmeras para filmagem, monitoramento e segurança dos 

principais espaços; 

✓ Manutenção e ampliação na hidráulica para AVCB (Corpo de Bombeiros); 

✓ Reforma na quadra interna com pintura e troca de telas de proteção; 

✓ Rampa (externa) para acesso dos cadeirantes e deficientes físicos.
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53 
 

14. DESPESAS POR ESPÉCIE 

 

 

15.  RECURSOS HUMANOS 

Função Quantidade Carga Horária Vínculo 

Diretora 01 Artigo 62, II CLT 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 06 40 horas semanais CLT 

Auxiliar administrativo 01 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 40 Não se aplica Voluntariado 

Jovem Aprendiz 01 30 horas semanais CLT 

Motorista (Afastado) 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira (Afastada) 01 40 horas semanais CLT 

Administrativas
8%

Trabalhistas
52%

Encargos Trab.
3%

Instalações
10%

Veículos
3%

Usuários
9%

Outras
4%

Isenção CEBAS
11%

DESPESAS

Administrativas Trabalhistas Encargos Trab. Instalações

Veículos Usuários Outras Isenção CEBAS
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15.1 RECURSOS HUMANOS S.C.F.V. (Parceria com a SASC Diadema) 

Função Quantidade Carga Horária Vínculo 

Coordenador de Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Orientadora Social 01 40 horas semanais CLT 

Assistente Social 01 30 horas semanais CLT 

Monitor Infantil (educador) 03 40 horas semanais CLT 

Assistente administrativo 01 40 horas semanais CLT 

Motorista 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de Limpeza 01 40 horas semanais CLT 

 

16. RESULTADOS QUALITATIVOS 

✓ 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; 

✓ Formalização de Convênio com a Prefeitura Municipal; 

✓ Capacitações da equipe técnica; 

✓ Participação nos Conselhos Municipais e Comissões; 

✓ Atendimentos, orientações e encaminhamentos de usuários. 
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17. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

17.1 Atendidos 

✓ 165 crianças e adolescentes: Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania de 

Diadema; 

✓ 97 crianças e adolescentes: Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos com recursos de outras parcerias e doações de pessoas físicas; 

✓ 82 crianças e adolescentes: Oficina de Esportes com doações de pessoas 

físicas; 

✓ 119 jovens e adultos: Cursos de Informática e de Marcenaria; 

✓ 215 pais e/ou responsáveis: Reuniões socioeducativas; 

✓ 398 jovens e adultos: em acolhida e outros atendimentos através de 

demanda espontânea com ou sem vínculo com os demais programas / 

projetos da organização. 

✓ Total de Atendidos: 1.076 (um mil e setenta e seis atendidos) 

17.2 Atendimentos 

✓ 516 visitas domiciliares realizadas pela equipe técnica; 

✓ 42.723 atendimentos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos aos atendidos (atividades e alimentação); 

✓ 41.096 atendimentos cadastros e informações, cursos e oficina de esportes;  

✓ 7.895 atendimentos no acolhimento para outros públicos por demanda 

espontânea; 

✓ 350 doações de cestas com alimentos para famílias mais vulneráveis; 

✓ 215 atendimentos a familiares de atendidos no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos; 

✓ 342 atendimentos a jovens e adultos no espaço de acolhida e 

acompanhamento no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

✓ Total de atendimentos: 93.137 (noventa e três mil cento e trinta e sete 

atendimentos) 
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17.3 Quadro quantitativo 

ATIVIDADE N° DE ATENDIDOS 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos / Contraturno escolar 

262 crianças e adolescentes 

Curso Auxiliar de Marcenaria 62 jovens e adultos 

Curso de Informática 57 adolescentes e jovens 

Oficina de Esportes 82 crianças e adolescentes 

Subtotal (SCFV + Cursos + Oficinas) 463 pessoas 

Espaço de acolhida / acompanhamento 398 jovens e adultos 

Reunião Socioeducativa 215 jovens e adultos 

Subtotal (Acolhida + Reuniões) 613 jovens e adultos 

Total de atendidos diretos 1.076 crianças, adolescentes, 

jovens e adultos 

 

18.  RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Comprometida com o bem estar social, a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais, a organização prioriza a sustentabilidade e a responsabilidade 

socioambiental em sua atuação além de realizar ações que promovam tais 

princípios.  

Em 2019 a organização promoveu com seus atendidos, comunidade local, 

parceiros e voluntários a revitalização da praça localizada na Rua Júpiter, 

popularmente conhecida como Praça do Pombal, no entorno da organização, com 

limpeza do local, pintura e plantio de mudas.  
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Além disso, realizou separação de materiais destinando vidro, plástico e metais 

para pessoas da comunidade local que atuam na reciclagem de materiais. Os 

orgânicos foram aproveitados na adubação do solo de nossa horta. 

Também desenvolvemos atividades com nossos atendidos que ensinaram e 

incentivaram a preservação do meio ambiente, a reciclagem, o reaproveitamento 

de materiais e a conscientização contra o desperdício. 

No intuito de promover o bem estar e a educação ambiental, bem como desenvolver 

ações de conscientização com seus atendidos, a organização plantou mudas de 

flores, arbustos e árvores frutíferas proporcionando uma área verde para convívio 

e contato com a natureza. 

Destaque-se, também, que a organização possui telhado transparente em todo o 

pátio interno de modo que há economia na utilização de energia elétrica bem como 

utilização da luz solar durante a realização de atividades nessa área. 

Também há grande economia na utilização de água encanada bem como 

preservação dos recursos naturais pois a organização possui poço artesiano que 

abastece todos os banheiros utilizados no dia-a-dia. 

 

19. DEPOIMENTOS 

 

19.1 Crianças atendidas no S.C.F.V: 

 

“Eu amo muito o Projeto e o trabalho de todos os tios, quando não tinha alimento 

em casa eu vinha e almoçava aqui, o projeto me ajudou muito.” 

Lucas Carlos da Silva, 10 anos  

 

“Eu aprendi várias motivações para a minha vida e eu gosto daqui. Minha vida 

mudou muito.” 

Otávio Santos Gomes, 10 anos  
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19.2 Mães de atendidos no S.C.F.V.: 

 

“Agradeço primeiramente a Deus e segundo ao projeto, que tem me ajudado em 

todos os sentidos, sempre que preciso estão prontos a me atender e me recebem 

com muito carinho. O Projeto é tudo de bom, é uma maravilha, nota mil. Por estar 

aí minha filha se tornou amorosa, carinhosa e obediente. Quando não temos o que 

comer e quando temos ela come aí e se alimenta muito bem. O Projeto é uma 

benção de Deus.” 

Maria Betânia da Conceição, 44 anos / Mãe da Emanuelly, 9 anos 

 

“Primeiramente faltam palavras para agradecer o quanto o Núcleo foi e ainda tem 

sido benção na vida dos meus filhos. Esse lugar com certeza tem marcado a minha 

vida. Tenho 5 filhos, 3 deles já passaram pelo Núcleo e duas ainda são atendidas. 

Quando o Núcleo surgiu eu não tinha nada, através do Núcleo pouco a pouco 

consegui ter minhas coisas por meio de doações e de pessoas que apadrinharam 

minhas filhas. Sou tão abençoada que hoje também sou funcionária do Núcleo 

Social Diadema, trabalho como auxiliar de limpeza e tenho muito orgulho do que 

faço. Enfim só tenho a agradecer por esse lugar existir e por abençoar tantas 

pessoas”. 

Maria Aparecida da Silva 47 anos / Mãe da Milenna 9 anos e Mirella 14 anos 

 

19.3 Atendidos na Oficina de Esportes: 

 

“Eu gosto da Oficina porque a gente joga futebol, se encontra com os amigos, 

conversa, brinca, a comida é muito boa. 

Rafael W. Matenhauer, 9 anos 

 

 

“Eu gosto da Oficina porque a gente joga bola, se reúne, ouve histórias, também 

gosto muito da comida e do tio Diego, eu amo a Oficina”. 

Victor Lima Calixto, 8 anos 
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19.4 Alunos do Curso de Informática: 

 

“Parabenizo meu professor, muito paciente. Eu sempre fui muito bem tratada e 

atendida. Estou aprendendo muito, não sabia como nem ligar o computador, 

aprendi coisas novas que com certeza me beneficiará no futuro. Melhor impossível!”  

Sidilaine Martins, 27 anos 

 

 

“O curso é muito bom, o professor também. Aprendi muitas coisas, o local é muito 

bom. Gostaria de fazer o curso de novo, de tão bom que é.”  

Samantha Oliveira, 15 anos 

 

19.5 Alunos do Curso de Marcenaria: 

 

“Eu estou achando um máximo o curso, o professor ensina muito bem, tira dúvidas 

e dá dicas. Estou agregando conhecimento e o bacana é que já estou estagiando, 

pois meu objetivo é mudar de área e ter uma profissão. A Instituição Tabea é 

maravilhosa, tudo bem organizado, sem falar que a hora do café da manhã é tudo 

de bom”. 

Rosangela Raimundo, 42 anos 

 

“O Curso tem uma qualidade excepcional, a preocupação do professor com a 

segurança dos alunos, me ajudou a ampliar minha visão, pois pretendo trabalhar 

na área. A Tabea é uma ótima Instituição que acolhe bem todos que chega aqui, 

sempre melhorando suas instalações para melhor atender o público, o fato de 

atender bem a comunidade causa um ótimo impacto de mudança social, eu 

agradeço a oportunidade que tenho aqui”. 

Thiago Vieira Lopes, 29 anos 
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20. PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM AS FAMÍLIAS 

Realizada com 69 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

Como você foi recebido(a) no Serviço?

Ótimo - (65 votos)

Bom - (4 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

91%

9%

Orienações & Informações

Ótimo - (63 votos)

Bom - (6 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

91%

9%

Apresentação do Serviço

Ótimo - (63 votos)

Bom - (6 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

94%

6%

Gentileza & Antenção

Ótimo - (65 votos)

Bom - (4 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)
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*01 não respondeu 

 

 

 
*02 não responderam 

88%

12%

Recepção (assentos, bebedouros e banheiros

Ótimo - (61 votos)

Bom - (8 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

94%

6%

Higiene, Limpeza e Organização do Local*

Ótimo - (64 votos)

Bom - (4 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

93%

7%

O Serviço foi de acordo com o anunciado

Ótimo - (64 votos)

Bom - (5 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

93%

7%

O trabalho desenvolvido pelos Orientadores Sociais/ Facilitadores de Oficinas é:

Ótimo - (64 votos)

Bom - (5 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

96%

4%

O trabalho desenvolvido pela coordenação é:*

Ótimo - (64 votos)

Bom - (4 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)
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21. AVALIAÇÃO COM OS USUÁRIOS  

Realizada com 102 usuários de 06 a 15 aos. 

 

 

 

 

 

 

94%

6%

O trabalho desenvolvido pela equipe técnica é:

Ótimo - (65 votos)

Bom - (4 votos)

Regular - (0 votos)

Ruim - (0 votos)

73%

17%

1% 9%

O educador cuida de você?

Ótimo - (75)

Bom - (17)

Regular - (1)

Ruim - (0)

Rasuras (9)

Não respondeu (0)

64%

25%

6% 4% 1%

O educador te dá atenção quando você precisa?

Ótimo - (65)

Bom - (25)

Regular - (6)

Ruim - (0)

Rasuras (4)

Não respondeu (1)

64%
25%

6%
4% 1%

O educador te dá atenção quando você precisa?

Ótimo - (65)

Bom - (25)

Regular - (6)

Ruim - (0)

Rasuras (4)

Não respondeu (1)
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64%
18%

8%
3%

4% 3%

Você sente confiançapara conversar com o seu educador?

Ótimo - (65)

Bom - (19)

Regular - (8)

Ruim - (3)

Rasuras (4)

Não respondeu (3)

70%

21%

4%

1% 2%
2%

Gentileza/ Antenção

Ótimo - (71)

Bom - (21)

Regular - (4)

Ruim - (1)

Rasuras (2)

Não respondeu (2)

67%

24%

4%
1% 3% 1%

O educador planeja as atividades que ele aplica?

Ótimo - (68)

Bom - (25)

Regular - (4)

Ruim - (1)

Rasuras (3)

Não respondeu (1)

67%

25%

5%
1% 1% 1%

As atividades que ele aplica são:

Ótimo - (68)

Bom - (26)

Regular - (5)

Ruim - (1)

Rasuras (1)

Não respondeu (1)
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71%

21%

2%
1% 2% 3%

O educador se preocupa com o seu desenvolvimento?

Ótimo - (73)

Bom - (21)

Regular - (2)

Ruim - (1)

Rasuras (2)

Não respondeu (3)

84%

11%
3%2%

Recepção (assentos, bebedouros e banheiros)

Ótimo - (86)

Bom - (11)

Regular - (3)

Ruim - (0)

Rasuras (0)

Não respondeu (2)

83%

11%
4%1% 1%

Higiene, Limpez e Organização do local

Ótimo - (85)

Bom - (11)

Regular - (4)

Ruim - (1)

Rasuras (1)

Não respondeu (0)

93%

4%
3%

Salas coletivas (anfiteatro, salas multiuso, brinquedoteca e sala de jogos)

Ótimo - (95)

Bom - (4)

Regular - (3)

Ruim - (0)

Rasuras (0)

Não respondeu (0)
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84%

11%

3%
2%

Salas de atendimento individualizada

Ótimo - (86)

Bom - (11)

Regular - (3)

Ruim - (0)

Rasuras (0)

Não respondeu (2)

85%

8%

3% 1% 1% 2%

Atendeu as suas Expectativas (Era o que você esperava)

Ótimo - (87)

Bom - (8)

Regular - (3)

Ruim - (1)

Rasuras (1)

Não respondeu (2)

85%

11%

1% 1% 2%

O trabalho desenvolvido pelos Orientadores Sociais é:

Ótimo - (87)

Bom - (11)

Regular - (1)

Ruim - (0)

Rasuras (1)

Não respondeu (2)

83%

10%

2% 1% 1% 3%

O trabalho desenvolvido pela equipe técnica (Assistente Social e Orientadora) é:

Ótimo - (87)

Bom - (11)

Regular - (3)

Ruim - (1)

Rasuras (1)

Não respondeu (3)
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Diadema, 30 de abril de 2020. 

 

 

 

 

CLAUDICE CALIXTO DA SILVA   FERNANDA HENRIQUE DOS SANTOS 
Assistente Social         Orientadora Social 

 

 

GILSON HILÁRIO DA SILVA 
Coordenador de Projetos 

 

 

SIMONE HEIMANN ALMEIDA 
Diretora 

85%

10%

5%

O serviço ofertado trouxe benefícios para você?

Ótimo - (89)

Bom - (8)

Regular - (0)

Ruim - (0)

Rasuras (0)

Não respondeu (5)


