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RELATÓRIO ANUAL 2021 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
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 
Home Page: www.tabeadiadema.org / E-mail: nsdiadema@pioneira.org.br 
 
 
Quem somos? 
 
A Tabea – Núcleo Social atua em Diadema há 19 anos desenvolvendo projetos 

socioeducativos voltados para o atendimento de crianças, adolescentes e suas 

famílias com o objetivo de através das ações desenvolvidas, alcançar 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 instituição têm como objetivo a concepção da pessoa como 

ser único e integral, são realizadas de forma lúdica através de atividades 

esportivas, culturais, artísticas e recreativas.  

 
 
Finalidades 
 
A instituição 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, 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 

http://www.tabeadiadema.org/
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familiares com o objetivo de desenvolver ações que visem o desenvolvimento 

da comunidade bem como a autonomia e protagonismo dos atendidos. 

A instituição 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 

 
 
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 
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desenvolvimento de novas sociabilidades, prevenindo os riscos sociais e 

complementando o trabalho social com as famílias. 

 
 
 
Específicos 
 
✓ Promover a valorização de princípios éticos; 

✓ 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; 

✓ 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 último Censo realizado pelo IBGE, a população é de 386.089 

habitantes, mas há um cálculo de estimativa do mesmo instituto que a 

população de Diadema em 1º de julho de 2020 era de 426.757 habitantes, 

sendo o 14º município mais populoso do Estado de São Paulo e o 57º do Brasil 

com uma densidade populacional de 13.886 habitantes por km2. O município 

possui 78.959 crianças e adolescentes entre 0-19 anos (fonte IBGE, dados 
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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 ano de 2021 ficou marcado com as incertezas e consequências deixadas 

pela pandemia que fragilizou ainda mais a população vulnerável. Além disso, a 

readequação das rotinas familiares, principalmente no que refere ao 

distanciamento, novas condutas e a reestruturação da sociedade que 

impactaram severamente no dia a dia das famílias nas comunidades. 

O Núcleo Social está localizado numa região estratégica, cercada por vários 

núcleos habitacionais e com uma enorme demanda de crianças e adolescentes 

que estão expostos no dia a dia à violência, ao tráfico de drogas, à exploração 

e/ou abuso sexual e outras já vivenciam a violação de direitos. 

Diante desse cenário a instituição 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 foram 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. 

Após a pandemia também foi possível identificar um crescente número de 

pessoas sofrendo com crises de ansiedade, entre outros problemas emocionais 

causados especialmente pela incerteza em relação ao futuro, o medo de ficar 

doente, a mudança de rotina, perda do emprego e de renda entre tantas outras 

preocupações. Dessa forma no ano de 2021 a equipe trabalhou muito essas 

questões, entendendo que são pontos que precisavam urgentemente serem 
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revistos, dialogados para que as crianças se sentissem seguras e bem 

emocionalmente. 

 
 

2. PÚBLICO-ALVO 
 

 
I – Contraturno escolar (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, 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 e famílias beneficiárias de 

programas de transferência de renda. São crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade intensa. 

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

diferentes: 

✓ Região Centro Oeste (75 atendidos) que corresponde ao bairro 

Serraria, atendendo as comunidades Júpiter, Vila Conceição e Rua do 

Mar que estão ao redor – no entorno – da instituição. 

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

Jardim Ruyce e Casa Grande. São regiões mais distantes da instituição,  

mas com alta vulnerabilidade social. Para esses atendidos, nós 

disponibilizamos transporte de ida e volta para que as crianças e adolescentes 
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conseguissem participar das atividades durante o período que foram realizadas 

de forma presencial. 

 

II - Contraturno escolar (100 atendidos sem recursos públicos / sem 

parceria com o poder público local)  

Atendemos crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, do entorno da instituição, 

que estão expostas ao tráfico de drogas, alto índice de violência, abusos, 

exploração sexual e trabalho infantil. 

Atendimento realizado em parceria com a EBM MASA International, através da 

Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil e doações de pessoas físicas. 

Além das atividades esportivas e sociais, as crianças e adolescentes 

receberam duas refeições. 

 

III - Curso de Informática: Para adolescentes, jovens e adultos a partir de 14 

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

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

O de operador de micro é destinado para adolescentes, jovens e adultos com 

mais de 16 anos. 

 

IV - Curso de auxiliar de marcenaria: O curso foi realizado com jovens acima 

de 18 anos, em parceria com a EBM MASA e o Instituto Leo Madeira, que 

ofereceu o material, professor e conteúdo programático. 

 

V - Cursos na área de culinária: Para adolescentes, jovens e adultos a partir 

de 16 anos nos períodos manhã e tarde. Curso realizado em parceria com o 

SENAI e o SEBRAE que ofereceram a metodologia, conteúdo e certificação e 

disponibilizaram a professora. 

 

VI - Cursos na área de administração / Recursos humanos: Para 

adolescentes, jovens e adultos a partir de 16 anos nos períodos manhã e tarde. 
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Curso realizado em parceria com o SENAI e o SEBRAE que ofereceram a 

metodologia, conteúdo e certificação e disponibilizaram o professor. 

 

VII - Oficinas de Esportes: Para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos aptos 

a praticarem atividades físicas. Realizado através de doações de pessoas 

físicas. 

 

VIII - Grupos socioeducativos: Atividades realizadas para as famílias e 

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

sociais, durante todo o ano. 

 

            

3. PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS 

 
 
3.1 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Contraturno 

Escolar) 
 
3.2 Atividades  

  
O ano de 2021, segundo ano de pandemia no Brasil, foi marcado por uma nova 

onda da covid-19 com o sistema de saúde ainda em crise em grande parte do 

país. Em janeiro o Brasil chegou a 200 mil mortes e se tornou o segundo país 

do mundo com o maior número de óbitos. 

Com o aumento da vulnerabilidade social, devido ao caos instalado no país, 

mais específico no território de atuação da instituição, a direção e a equipe de 

colaboradores pedagógico/social vislumbrou com mais intensidade a 

necessidade de estar cada vez mais próximo com temas  e assuntos que 

contribuíssem cada vez mais para a construção de conhecimento e o 

empoderamento dos atendidos e seus familiares, para que se tornassem 

capazes e, com o auxílio necessário, pudessem sair da zona de fragilidade que 

os prendiam trazendo novas perspectivas para suas vidas. 
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Através das atividades socioeducativas os atendidos compreenderam a 

importância da instituição em suas vidas para o seu desenvolvimento físico, 

cognitivo e emocional e, através das ações sociais realizadas, as famílias 

puderam sentir o carinho, cuidado, a valorização e a compaixão neste 

momento tão difícil. 

Foram desenvolvidas atividades de acordo com a necessidade dos atendidos 

conforme as demandas levantadas e trazidas pelas crianças e famílias a cada 

contato por ligações, vídeos e mensagens realizadas. 

No dia 18 de janeiro as atividades remotas foram retomadas com as crianças e 

adolescentes da instituição. Foi muito especial este contato inicial, percebemos 

que as crianças e adolescentes estavam ansiosos para retornarem as 

atividades presenciais por isso a equipe preparou atividades especiais para 

serem realizadas em casa, ajudando-os à lidarem com essa ansiedade e 

situação tão difícil porque a maior parte das crianças mora em casas pequenas 

com pouco espaço e conforto. 

Para isso foi preparado duas semanas de atividades recreativas, para 

descontrair, divertir e quebrar os anseios para esta volta das atividades 

remotas. 

Essas atividades foram: 

✓ Vídeo de boas-vindas; 

✓ Batata quente diferente; 

✓ Um pato na lagoa; 

✓ Top 5 brincadeiras/ Top 5 desafios; 

✓ Retrospectiva 2020 das melhores atividades.  
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Foto: Batata quente com celular e pato, pato ganso.     

 

 

Depoimentos dos atendidos sobre as atividades recreativas 2021: 

 

“Oi meu nome é Rebeca gostei da brincadeira do aviãozinho no bambolê, foi 

muito legal.” 

 

“Oi sou Lucas Gabriel o desafio que eu mais gostei, foi a flexão do tio Diego” 

 

 
Os percursos programados e desenvolvidos durante o ano de 2021 foram: 

✓ Heróis da convivência  

✓ Future self (Eu no futuro) 

✓ É brincando que se aprende  
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PERCURSO HERÓIS DA CONVIVÊNCIA 

 

As crianças e adolescentes chegaram à instituição para participar dos serviços 

oferecidos sem o prévio conhecimento do que de fato estão fazendo, qual o 

tipo de serviço que é ofertado e não mensuram o quanto este atendimento 

pode agregar em sua vida. A equipe compreende perfeitamente esta falta de 

visão por parte dos atendidos já que o atendimento inicial é realizado 

primeiramente com os pais ou responsáveis pela criança ou adolescente e o 

primeiro contato com o Núcleo é quando de fato já estão matriculados e 

começam frequentar. Quando o atendimento é realizado presencialmente são 

transmitidas as orientações necessárias e é reforçado a cada dia a importância 

de manterem a participação nas atividades, e o quanto essas atividades 

contribuem para a formação pessoal de cada um, pois compreendemos que 

devido à instabilidade familiar, a vulnerabilidade e a falta de acompanhamento 

familiar nas atividades e vida da criança e do adolescente a vontade e o 

entusiasmo as vezes podem se perder.  

Foram propostos temas relevantes para o dia a dia e foram tratados assuntos 

que os remetessem para um entendimento sobre o Núcleo para que e porque 

ele existe e que os atendidos são os heróis. Também foram sensibilizados para 

que durante e ao completarem o seu tempo na instituição estejam prontos para 

serem como os super-heróis, fazendo o possível para salvar o seu “mundo”, 

sua comunidade, família, amigos e trazendo a eles mesmos uma perspectiva 

melhor, usando os seus superpoderes como: a amizade, o amor, o diálogo, 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

13 

refletir sobre suas atitudes, para que se tornem determinados, seguindo em 

frente e buscando alcançar seus objetivos, adquirindo conhecimento sobre 

seus direitos e deveres, entendendo que existem meios de alcançar a 

autonomia necessária para alçar grandes voos.  

Através das atividades propostas puderam refletir o que faz um super-herói e o 

que julgam ser necessário para ser um, foram sensibilizados que se tiverem 

amor, diálogo, empatia, podem se tornar um herói da convivência, ajudando a 

transformar a sua comunidade, família e meio os quais estão inseridos. Mas 

para fazerem um bom trabalho precisam conhecer o território onde estão 

inseridos, a liga de heróis que eles participam e como podem fazer para 

aperfeiçoar esses poderes que muitas vezes nem sabem que tem.  

Os temas desenvolvidos durante este percurso mostraram às crianças e 

adolescentes, a importância da TABEA na comunidade, como tudo começou e 

para quem foi idealizado o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, 

como funciona e o que são e para que servem os percursos, sua importância, 

seu funcionamento e como todas essas coisas se interligam. 

A TABEA preocupou-se com a construção do conhecimento de seus atendidos, 

abordou assuntos que foram relevantes para ajudar a compor esta formação e 

que os auxiliarão a serem cidadãos autônomos e conhecedores de seus 

direitos e deveres, cidadãos conscientes de suas obrigações e que saberão 

desde a mais tenra idade reclamar e fazer valer os seus direitos. Por certo 

compreenderam como exigir respeito e respeitar, ter empatia e se sensibilizar 

com a dor e a situação de seu próximo, não somente nas horas difíceis, mas 

aprenderam a se alegrar com a felicidade daqueles que os rodeiam. Afinal um 

herói é aquele que trabalha para o bem-estar de todos os cidadãos sem fazer 

distinção de raça, cor, religião... 

Com todos esses conhecimentos estruturados as crianças e adolescentes 

puderam fazer a diferença no seu dia a dia tornando o seu pequeno grande 

mundo um lugar mais agradável e justo de se viver, cumprindo a sua missão 

como heróis da convivência.  
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OBJETIVO GERAL: 

Entender através de atividades lúdicas focadas na construção do conhecimento 

sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV). Ajudar as 

crianças e adolescentes a estabelecer regras importantes para manter laços 

interpessoais, valorizar, entender e contextualizar a participação e permanência 

de todos os atendidos sensibilizando quanto aos propósitos do SCFV 

(contraturno escolar) que é de serem cidadãos autônomos, conscientes dos 

seus direitos e deveres que enxerguem possibilidades de um futuro melhor, 

valorizando as oportunidades desde sua infância/ adolescência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

✓ Apresentar o percurso; 

✓ Desenvolver o raciocínio lógico; 

✓ Explorar os pontos fortes através da convivência; 

✓ Mostrar que não precisamos ter poderes para ser super-heróis; 

✓ Colaborar para uma boa convivência, seja na escola, em casa ou no 

Núcleo; 

✓ Estimular a leitura; 

✓ Manter o condicionamento físico; 

✓ Promover diversão e descontração; 

✓ Exercitar a criatividade, a imaginação realizando, brincadeiras sem 

necessidade de celular e internet; 

✓ Conhecer a história da instituição; 

✓ Entender as experiências e expectativas dos atendidos em relação ao 

serviço; 

✓ Informar através das atividades o que é e como funciona o serviço de 

convivência; 

✓ Desenvolver a responsabilidade; 
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✓ Conhecer e entender o que é, e para que serve um contrato; como firmar 

um contrato de convivência; 

✓ Compreender qual a finalidade das políticas públicas e como utilizá-las 

no seu dia a dia;  

✓ Construir o conhecimento sobre os seus direitos e deveres conforme o 

Estatuto da Criança e do Adolescente;  

✓ Fixar informações obtidas através das atividades sobre o ECA e valores 

humanos;  

✓ Descobrir o que são valores e como utilizá-los na convivência social;  

✓ Praticar de forma lúdica os conhecimentos obtidos;  

✓ Construir o conhecimento sobre as políticas públicas, como utilizam ou 

podem começar utilizá-las conhecendo os seus direitos. 

✓ Manter a forma física, se divertir e interagir com a família; 

✓ Conhecer uma nova modalidade esportiva; 

✓ Desenvolver a capacidade física através da evolução nos exercícios; 

✓ Divertir e aumentar a interação com a família. 

✓ Manter a forma física na pandemia. 

Para a execução deste percurso além dos vídeos postados nas redes sociais 

as crianças e adolescentes contaram com um kit de atividades entregue pelos 

educadores em suas residências juntamente com um mimo (balas, pirulitos, 

salgadinhos...) durante todo o percurso as crianças e adolescentes esperavam 

ansiosamente pelos educadores para vê-los, matar a saudade e receberem as 

suas atividades   

As atividades executadas durante este percurso foram: 

✓ Vídeo inaugural do percurso 

✓ Contação de história livro: os heróis da convivência (editora Paulus) 

✓ O que é preciso para ser um herói 

✓ Gol a Gol 

✓ Jokenpô na escada 
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✓ Caça Palavras 

✓ Vôlei sentado 

✓ Esconde a Peia 

✓ Exercícios com cabo de vassoura 

✓ Twister 

✓ Vira-Vira 

✓ Introdução - História da TABEA com fantoches, 

✓ Maquete do Projeto 

✓ Hockey 

✓ Desafio bolinha na caixa 

✓ História da TABEA (fotos) 

✓ Linha do Tempo 

✓ Baseball 

✓ Bolinha no papel higiênico 

✓ O que é serviço de convivência? 

✓ Fantoche materiais recicláveis 

✓ Mestre mandou com exercícios 

✓ Por que é feito um percurso 

✓ Sugestões de atividades 

✓ Circuito 

✓ Sopro certo 

✓ Contrato de Convivência  

✓ Live dos exercícios 

✓ Minigolfe 

✓ O que são políticas públicas? 

✓ Minhas experiências com as políticas públicas:   

✓ Circuito animal 

✓ Salto vendado 

✓ Vídeo Turma da Monica/parodia do ECA 

✓ O Rap do ECA 
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✓ Verdadeiro ou falso 

✓ Taekwondo 

✓ Jogo do envelope 

✓ Entrevista sobre valores 

✓ Vivo ou morto dos valores 

✓ Circuito dos saltos 

✓ Dedo no alvo 

✓ Vídeo de sensibilização quanto aos cuidados contra a covid-19 

Todas as atividades tiveram grande relevância para as crianças e adolescentes 

atendidos pela Tabea durante este percurso, as atividades que se destacaram 

foram: 

 

O QUE É PRECISO PARA SER UM HERÓI 

Foi enviada na residência de cada atendido uma atividade impressa que teve 

como objetivo a explicação ou desenho sobre o que é necessário para ser um 

herói na visão deles, após a realização das atividades os educadores 

recolheram as mesmas para colher informações para atividades posteriores. 
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Foto: atividades realizadas pelas crianças  

As crianças participaram bastante das atividades e citaram adjetivos 

pertinentes, os educadores puderam perceber no decorrer das leituras de cada 

atividade que as crianças e adolescentes atendidos pela instituição tem 

características destes super-heróis só precisam ser trabalhadas para que 

enxerguem que estas características estão bem dentro deles bastam usar! 

Para conferir mais acesse aqui 

 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA LIVRO: OS HERÓIS DA CONVIVÊNCIA 

(EDITORA PAULUS) 

 

Os educadores se caracterizaram e gravaram um vídeo interpretando cada 

personagens do livro “heróis da convivência” da editora Paulus, escrito por 

Alberto Joaquim do Nascimento Filho e ilustrado por Robson Araújo que foi o 

livro base para o percurso em questão. 

A contação de história foi fragmentada cada dia da semana as crianças 

receberam uma parte da história. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/282810979846534
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Após a semana de leitura cada criança recebeu um exemplar em sua 

residência, doado pela editora Paulus, após formação realizada.  Os atendidos 

ficaram muito felizes em ver os educadores caracterizados como os 

personagens e mais ainda em serem presenteados com o kit de livros. 
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Foto: educadores caracterizados como os personagens do livro. 

Para conferir mais, acesse aqui 

 
 

HISTÓRIA DA TABEA COM FANTOCHES 

Usando a contação de história com fantoches como recurso foi contado para os 

atendidos a história da TABEA, de como e quando ela surgiu, de onde surgiu a  

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/1009328189476695
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ideia e quem fundou a instituição. Para que os usuários pudessem sentir a 

importância da instituição e ter o sentimento de valorização de que as pessoas 

que idealizaram este projeto tiveram um olhar de amor, compaixão e vontade 

de que eles pudessem ter uma nova perspectiva da vida.   

 
Foto: Prédio da Tabea, antes e depois. 

Para ver mais clique aqui 

 

 

MAQUETE DA TABEA 

Os atendidos foram desafiados a usar a sua imaginação e construir como eles 

acham que estava o projeto e aqueles que ainda não conheciam a TABEA, 

pois foram inseridos durante a pandemia e as atividades estavam suspensas, 

tiveram que fazer como imaginavam o espaço, todos tiveram que usar a sua 

criatividade e materiais que possuíam em casa, como brinquedos, caixa de 

papelão, folhas de sulfite, lápis de cor ou materiais recicláveis. 

As crianças e adolescentes criaram obras fantásticas além de ficarem mais 

eufóricas para conhecer e retomar as atividades e voltar ao nosso espaço 

físico. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/1119705168457056
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Foto: atividade da atendida Isabella e Rayssa. 

Para ver mais clique aqui 

 

 

O QUE É SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS? 

Dando continuidade ao percurso os atendidos receberam um vídeo com o 

diálogo dos fantoches discutindo a respeito sobre o que é um serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos, para participar da discussão 

convidaram a assistente social e técnica de referência da instituição para que 

explicasse para eles o que é e como funciona o serviço. 

Na sequência foi apresentado o que é um percurso e como funciona sua 

estrutura e como poderiam construir o conhecimento através destes 

seguimentos de atividades. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/772103947058798
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Foto: Assistente social falando sobre SCFV/ explicação do que é um percurso. 

para conferir mais clique aqui/Para conferir  mais clique aqui 

 

 
 
LIVE DOS EXERCÍCIOS:  
 
Foi realizada uma transmissão ao vivo no facebook da Tabea na qual os 

educadores fizeram um circuito de exercícios para as crianças e adolescentes 

realizarem em casa juntamente com os familiares e os educadores podendo 

interagir e curtir em tempo real. Houve muita interação por parte das crianças e 

adolescente que torceram pelos educadores e realizaram as atividades em 

suas casas. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/2899083003710160
https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/509239893405862
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Foto: Live de exercícios da Tabea. 

Para conferir mais acesse aqui 

 

 

O que são políticas públicas: 

Os educadores elaboraram um vídeo reproduzindo e encenando as diversas 

formas de políticas públicas (saúde, educação, lazer, assistência social...) para 

que de forma simples e lúdica as crianças e adolescentes pudessem assimilar 

melhor este assunto que muitas vezes os adultos também não compreendem, 

mas que é de suma importância todos os cidadãos.      

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/1001763297023327
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Foto: Cenas do vídeo sobre políticas públicas. 

Para conferir mais acesse aqui 
 

 
 
Minhas experiências com as políticas públicas:   

Os atendidos, após assistirem o vídeo sobre políticas públicas, enviaram 

relatos através do contato no WhatsApp de quais tipos de serviços públicos já 

haviam utilizado e se quando precisaram foram bem atendidos. A atividade fez 

com que os atendidos refletissem sobre a questão e de que forma estão sendo 

atendidos nestes serviços que são diretos deles, além de torná-los autônomos 

sabendo agir diante da sociedade. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/260878869064650
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Foto: Atendidos realizando a atividade políticas públicas. 

 

O Rap do ECA: 

A equipe pedagógica dialogou com as atendidos um assunto muito importante, 

pensando em sensibilizá-los sobre a importância de conhecer seus direitos e 

deveres, foi enviado um vídeo explicativo sobre o que é o ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente) realizado pela turma da Mônica. 

Sabendo que a música traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, pensando nisto a equipe pedagógica da Tabea se 

organizou para compor um Rap que buscasse chamar a atenção dos atendidos 

para o assunto que é importantíssimo para toda a sociedade, foi escolhido um  
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estilo musical que já faz parte da cultura dos atendidos podendo assim 

transmitir de forma contextualizada a importância do ECA. 

Obtivemos um retorno muito positivo quanto à visualização do vídeo e dos 

próprios atendidos que relataram que gostaram muito e que já haviam 

aprendido a cantar a música e que compartilharam com seus amigos, sendo 

agentes multiplicadores deste conteúdo tão importante para nossas crianças e 

adolescentes.  

  

  

Foto: Rap do ECA. 
Para conferir mais acesse aqui 

 

 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/181977570431465
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Os educadores elaboraram um vídeo para sensibilizar e mostrar para as 

crianças e adolescentes que a pandemia ainda não passou e que devem tomar 

os cuidados devidos para não contrair o vírus. 

 
Para conferir mais acesse aqui 

 

 

 

Este percurso superou as expectativas, as crianças e adolescentes foram 

participativos e colaboraram com as atividades, construíram o conhecimento e 

organizaram as suas ideias com relação a convivência e interação com os seus 

amigos, familiares e a vida comunitária. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/311172280613377
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PERCURSO FUTURE SELF 

 
 
 
Justificativa: 
No mês de maio deu-se início ao percurso Future Self (Eu futuro) partindo do 

micro para o macro as crianças e adolescentes atendidos pela instituição 

muitas vezes não sabem o que esperar para o seu futuro, por estarem 

inseridos em meios pouco estimuladores ou que lhes propiciem oportunidades 

para que se desenvolvam plenamente. Grande parte dos atendidos não 

conseguem projetar o seu futuro para além daquilo que podem ver, não são 

capazes de vislumbrar um futuro diferente dos seus familiares, amigos e 

pessoas da comunidade ou acham que nunca terão opções e não conhecem 

os caminhos que farão com que trilhem futuros brilhantes e de superações. 

Com um olhar voltado para a realidade dos atendidos e baseados nas 

demandas observadas nos territórios de atuação, a equipe pedagógica e 

social, pensou em um percurso que pudesse favorecer o desenvolvimento da 

criança e do adolescente de forma que possa realçar as potencialidades de 

cada um e que possam sim, mudar a forma como se colocam diante do seu eu 

futuro, como esperam chegar a sua juventude, a fase adulta e sensibilizá-los 

quanto as perspectivas positivas sobre o seu futuro. 

Mas para que este despertar para um futuro melhor torne-se realidade é 

preciso que os atendidos juntamente com suas famílias deem a devida 

importância aos estudos e o papel que a escola tem em suas vidas. 
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Foi percebido que as crianças e adolescentes atendidos pela instituição de 

forma geral não se distanciaram muito dos estudos nestes últimos semestres, 

no período de pandemia, visto que as atividades escolares estão sendo 

virtuais, as crianças e adolescentes ao invés de serem sensibilizadas e de 

forma gradual e serem adaptadas a uma nova forma de estudar foram 

direcionadas a migrarem de forma repentina a uma nova metodologia devido a 

pandemia, mas além desta dificuldade apresentada no momento elas irão se 

deparar com uma dificuldade maior  adiante devido a implementação do ensino 

hibrido e a  educação 4.0 que apresenta-se como uma nova proposta de 

ensino que não terá mais volta, as tecnologias, internet, inteligências artificiais 

dentre outros farão parte da vida dos estudantes que terão que se adaptar a 

esse novo conceito ou ficarão para trás, deixando de ser e crescer como 

cidadãos participativos e atuantes fazendo parte da grande massa que 

infelizmente são excluídas socialmente.  Dessa forma a equipe pedagógica 

buscou abordar dentro do seu percurso Future Self (eu futuro) a importância da 

construção do conhecimento na educação formal, seja ela por meios 

eletrônicos, livros, aulas on-line ou presencias dentro ou fora da escola o 

quanto pode fazer falta para seu presente e futuro, bem como as 

consequências que podem ocorrer ao longo da vida. 

Como o nosso serviço é em rede nada melhor que utilizar este espaço para 

tratar da educação de forma bem descontraída e lúdica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Refletir sobre a sua conduta no meio quais os atendidos estão inseridos, 

incutindo através da socialização e interação valores como empatia, ética, 

amor ao próximo, compaixão.  Mediar a enculturação de forma que possam 

contribuir com seu território e progressivamente sejam condutores e 

multiplicadores de conceitos atitudinais. 

 

 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

31 

 

 Entender que suas ações podem influenciar positivamente e/ou negativamente 

o seu presente e futuro.  Possibilitar caminhos referentes às suas escolhas e 

planos ampliando a perspectiva para o futuro, viabilizando a concretude dos  

sonhos e participação ativa da vida social, partindo das vivencias e o território 

como lugar de aprendizagem. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Reconhecer o ser humano como ser vivo que tem um ciclo vital; 

✓ Identificar e caracterizar a diferença entre as etapas da vida; 

✓ Sensibilizar sobre o maio laranja que é um mês de prevenção ao abuso 

e exploração sexual contra crianças e adolescentes; 

✓ Desenvolver a capacidade de planejar o futuro, valorizar o passado e 

viver o presente; 

✓ Mostrar a importância da escola na formação integral do ser humano; 

✓ Sensibilizar os atendidos a manter o interesse no processo de ensino 

aprendizagem mesmo com o cenário atual (pandemia); 

✓ Estender as reflexões a toda comunidade sobre os assuntos abordados 

durante os meses de execução do percurso; 

✓ Proporcionar reflexão buscando a conscientização sobre os prejuízos 

causados pela imposição da criança e adolescentes ao trabalho; 

✓ Favorecer o conhecimento de mecanismos existentes em defesas das 

crianças e adolescentes; 

✓ Contribuir para o combate ao trabalho infantil; 

✓ Favorecer a reflexão sobre a importância da permanência na escola até 

o final do ciclo escolar; 

✓ Reforçar os direitos sociais da criança e do adolescente; 

✓ Refletir sobre o que almejam para o futuro; 

✓ Sensibilizar sobre a importância dos estudos;  

✓ Reforçar tantos os benefícios do conhecimento quanto às 

consequências que a falta dele acarreta ao longo da vida; 
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✓ Incentivar a não desistir dos estudos; 

✓ Externar quais os objetivos para um futuro próximo; 

✓ Traçar metas para esses objetivos; 

✓ Despertar a sociedade para violência contra o idoso; 

✓ Sensibilizar para o aumento de casos durante o período da pandemia; 

✓ Amenizar o sofrimento da pessoa idosa; 

✓ Apoiar o SCFV (Enéas Tognini) no trabalho com idosos através de 

atividades intergeracionais; 

✓ Levar conforto e carinho aos idosos durante o período de pandemia; 

✓ Refletir sobre o que eles querem ser quando crescer; 

✓ Persistir na busca pelos seus objetivos; 

✓ Conhecer as profissões existentes; 

✓ Acolher, divertir e receber os atendidos na instituição depois de quase 

dois anos; 

✓ Ampliar o conhecimento e retomar alguns vídeos sobre o percurso; 

✓ Trabalhar utilizando materiais recicláveis, aprimorar o conhecimento dos 

atendidos, despertar o desejo de sonhar com o futuro; 

✓ Praticar exercícios físicos de maneira divertida com a família; 

✓ Conhecer um novo método de praticar exercícios; 

✓ Contribuir para o desenvolvimento pessoal, velocidade, agilidade e 

concentração; 

✓ Identificar, associar e repetir movimentos pré-estabelecidos, 

✓ Estimular a noção de espaço temporal e o equilíbrio; 

✓ Praticar o esporte com baixo contato físico; 

✓ Respeitar a quarentena e os protocolos de segurança; 

✓ Reciclar, trabalhar a coordenação motora, agilidade e divertir; 

✓ Trabalhar a concentração, a mira, coordenação motora; 

✓ Desenvolver a agilidade, flexibilidade e o sistema cadiorrespiratório; 

✓ Despertar interresse em uma nova modalidade esportiva; 

✓ Trabalhar a concentração e a velocidade de reação; 

✓ Agregar entretenimento os atendidos fizeram exercícios. 
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As atividades realizadas para que os objetivos propostos fossem atingidos 

foram as descritas abaixo: 

 

✓ Inauguração do percurso 

✓ Fases da vida 

✓ Jogo virtual – fases da vida  

✓ Stop das profissões 

✓ O que é perspectiva  

✓ Como eu me vejo 

✓ Maio laranja 

✓ Flor do maio laranja 

✓ Não me toca seu boboca 

✓ Alerta para os pais e sociedade maio laranja 

✓ Cápsula do tempo (vídeo informativo) 

✓ Cápsula do tempo (atividade) 

✓ Vídeo de alerta sobre o covid-19 

✓ Homenagem ao Dia das Mães 

✓ Casos de família 

✓ Você sabia 

✓ Adivinhe 

✓ Vídeo retrospectiva 

✓ Porque sim não é resposta 

✓ Enigma 

✓ Por que estudar?  

✓ Semana de enfrentamento ao trabalho infantil 

✓ Trabalho infantil e suas consequências 

✓ Música sementes 

✓ Pense e pinte e cartaz sobre o trabalho infantil  

✓ A importância de aprender além da escola 

✓ Quem sou eu 
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✓ Paródia encontros 

✓ Carta para mim 

✓ Semana da conscientização contra violência da pessoa idosa  

✓ Sugestão de atividades para os idosos 

✓ Vídeo das estatísticas de violência contra os idosos 

✓ Relato de crianças para idosos e de idosos para crianças 

✓ O que quer ser quando crescer? 

✓ Desenho, o que você quer ser quando crescer?   

✓ Vídeo explicativo das profissões 

✓ Adivinhe quem eu sou 

✓ Cruzadinha das profissões 

✓ Acolhida, retorno das atividades 

✓ Retrospectiva do percurso 

✓ Cara a cara das profissões 

✓ Caracterização das profissões 

✓ Passo a passo, teste vocacional, preenchimento de ficha cadastro para 

admissão, varal das profissões 

✓ O que é hiit 

✓ O que é protocolo Tabata 

✓ Queimada com meia, 

✓ Tabata 

✓ Gol a gol com bola de meia 

✓ Alongamento 

✓ Feijão no alvo 

✓ Jogo da agilidade 

✓ Assopro certo 

✓ Circuito 

✓ Desenho cego 

✓ Dança dos números 
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✓ Pula objetos 

✓ Gincana 

✓ Pegada certa 

✓ Desafio psicomotor 

✓ Batalha naval 

✓ Corrida dos rolinhos 

✓ Gol a gol 

✓ Futebol com elástico 

✓ Tiro ao alvo 

✓ Body- combate 

✓ Corrida do copo 

✓ Ciclismo 

✓ Pega copos com bexigas 

✓ Guarda objeto com bexiga 

✓ Atletismo. 

 

As atividades que se destacaram durante o percurso foram: 

 

FASES DA VIDA 
 
Os educadores com o objetivo de orientar e informar as crianças e 

adolescentes sobre as fases da vida, utilizaram um vídeo para exemplificar as 

fases da vida para as crianças e adolescentes mostrando que cada fase tem as 

suas características específicas e particularidade. Os atendidos se divertiram 

bastante, pois para ilustrar as fases da vida foi utilizado a imagem de um 

educador passando por todas as fases como juventude, fase adulta e velhice. 
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Foto: educador Kaike, no vídeo fases da vida. 

 
Para conferir mais clique aqui 

 

 

 

MAIO LARANJA: 

Maio Laranja é o mês de combate ao abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes, pensando nesta campanha a equipe da TABEA, 

gravou um vídeo trazendo muitas informações, formas de prevenção, canais de 

denúncia, possíveis sinais e alertas para que os pais possam ficar mais atentos 

e juntos combatermos essa triste realidade, a campanha mobilizou também as 

redes sociais para que o alcance deste tema tão importante pudesse alcançar 

a maior quantidade de pessoas possíveis. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/464383901510675/
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Foto: Mobilização Maio Laranja. 

Para conferir mais clique aqui 

 

 

NÃO ME TOCA SEU BOBOCA! 

Com a intenção de alertar as crianças sobre possíveis abusadores, como 

devem reagir em caso de alerta e identificar sinais de abuso sexual foi 

realizada a contação de história do livro: “Não me toca, seu boboca”. Foram 

utilizadas as imagens tiradas do livro como recurso e a equipe gravou um áudio 

com a história, formando um livro digital, para que fosse postado nas redes 

sociais. Os atendidos assimilaram e se interessaram bastante pelo assunto. 

https://fb.watch/601GKOO3G_/
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Foto: Imagens do livro não me toca seu boboca. 

Para conferir mais clique aqui 

 

CÁPSULA DO TEMPO (ATIVIDADE): 

Com a intenção de criar perspectivas para o futuro os educadores gravaram 

um vídeo onde fizeram capsulas do tempo com objetos recicláveis. Essas 

capsulas são recipientes que foram feitas para armazenar algumas atividades 

do percurso e guardar nela pensamentos e os planos para o futuro os 

educadores desafiaram os atendidos a confeccionar sua própria cápsula. 

  

https://fb.watch/601HHC5oyh/
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Foto: atendidos respondendo as propostas de atividade da capsula do tempo. 

Para conferir mais clique aqui 

Os educadores desenvolveram um vídeo junto com as crianças e adolescentes 

para um alerta e reforçar que a pandemia não acabou neste vídeo foram 

mostrados os métodos de prevenção e contenção da doença, pois a covid 19 

continua a ceifar vidas e que é necessário se proteger e proteger quem a gente 

ama. 

 

Para conferir mais clique aqui 

https://fb.watch/601N31SO6K/
https://www.facebook.com/watch/?v=967291160689535
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DIA DAS MÃES: 

Foi realizado um vídeo em homenagem as mamães, vovós, tias e responsáveis 

pelos nossos atendidos, bem como uma lembrancinha para presentear essas 

guerreiras. 

  



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

41 

  

Foto: Lembrancinha do dia das mães e depoimentos das mães. 
CASOS DE FAMÍLIA: 

A tabeaflix lançou mais uma série no mês de maio para homenagear a todas as 

famílias da nossa instituição em menção ao dia 15 de maio dia internacional da 

família. Observando o cotidiano das famílias atendidas foi realizado um teatro 

como se elas estivessem no programa de televisão, ao final houve uma 

reflexão sobre como deve ser o nosso comportamento diante da nossa família, 

que todos são especiais e que há tempo de corrigir o que não está tão bem. 

 

Foto: teatro casos de família. 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

42 

 
PORQUE SIM NÃO É RESPOSTA 
 
A fim de informar sobre os altos índices de analfabetismo no Brasil, a evasão e 

como isso reflete no presente e no futuro, os educadores gravaram um vídeo 

onde uma criança questionava a mãe sobre as pessoas que não vão à escola 

até que a mãe ao responder o porquê sim. Aparecia outro educador 

respondendo os questionamentos da criança e mostrando a relação entre a 

educação e a pobreza e as consequências do mau aproveitamento da 

construção do conhecimento. 

  

Foto: Cenas do vídeo porque sim não é resposta. 

Para conferir mais clique aqui 

 

 
 
SEMANA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL 
 
Buscando trabalhar com as crianças e adolescentes esta temática tão 

importante e necessária para a sociedade em geral a TABEA reservou uma 

semana no mês de junho que é o mês de referência ao combate do trabalho 

infantil, a equipe pedagógica elaborou algumas atividades para que 

entendessem melhor o que é, quais as consequências que o trabalho infantil 

pode trazer e que o trabalho infantil é um dos motivos da evasão escolar. 

Para a assimilação do assunto foram elaboradas as seguintes atividades: 

 

 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/4487864724580014
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TRABALHO INFANTIL E SUAS CONSEQUENCIAS 
 
Foi utilizado para melhor assimilação das crianças e adolescentes um vídeo do 

tribunal regional do trabalho/ RJ com uma animação, descrevendo as formas 

de trabalho infantil. 

  

Foto: Campanha 12 de junho. 

Para conferir mais clique aqui 

 
MÚSICA SEMENTES 
 
Para reforçar e mostrar a relevância e a importância das crianças e 

adolescentes compreenderem e fixarem este assunto a equipe de educadores 

utilizou a música sementes para alcançar a todas as faixas etárias de forma 

lúdica, descontraída e envolvente, mostrando a realidade das crianças e 

adolescentes em situação de trabalho infantil e quais as suas consequências. 

  

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/560752784919268
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Foto: Cenas do clip, musica sementes - Emicida 

Para conferir mais clique aqui 

 

 
PENSE E PINTE e CARTAZ SOBRE O TRABALAHO INFANTIL  
 
Os atendidos receberem em suas casas uma folha contendo um desenho de 

crianças e adolescentes no parquinho brincando e algumas no mesmo cenário, 

porém, em situação de trabalho infantil, deveriam observar o desenho e após 

pintar somente as cenas ideais para o desenvolvimento sadio de crianças e 

adolescentes. Também receberam uma folha com o símbolo da luta contra o 

trabalho infantil e o logo da instituição para que fizessem um cartaz sobre o 

trabalho infantil. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/1415218815524718
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Foto: cartaz conta o trabalho infantil, atendida Leticia Felix 

Para conferir mais clique aqui 

SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA DA PESSOA 

IDOSA 

Com objetivo de despertar a sociedade para violência contra o 

idoso. Sensibilizar para o aumento de casos durante o período da 

pandemia. Amenizar o sofrimento da pessoa idosa. Apoiar o SCFV (Enéas 

Tognini) no trabalho com idosos através de atividades intergeracionais. E levar 

conforto e carinho aos idosos durante o período de pandemia. Foi gravado um 

áudio falando sobre as dificuldades do dia-a-dia dos idosos enquanto os 

educadores encenavam o que o áudio dizia caracterizados de idosos. 

  
Foto: cenas do vídeo se sensibilização para os cuidados aos idosos / Para conferir mais clique aqui 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/3593277690898091
https://fb.watch/7i7DY39f6V/
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VÍDEO DAS ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS 

Foi postado um vídeo explicando sobre o que se caracteriza violência contra os 

idosos e que o índice de violência contra a pessoa idosa tem aumentado 

durante a pandemia.  

A atendida Alice gravou um vídeo representando a opinião dos nossos 

atendidos sobre este assunto tão importante. 

 

Foto: Fala contra a violência a pessoa idosa 

Para conferir mais clique aqui 
Para conferir mais clique aqui 

 
 

RELATO DE CRIANÇAS PARA IDOSOS E DE IDOSOS PARA CRIANÇAS 

Os atendidos gravaram um vídeo contando para os idosos como estão durante 

a pandemia e passando uma mensagem positiva. Enquanto isso os atendidos 

do Enéas (idosos) gravaram um vídeo contando como estão se sentindo 

durante essa pandemia e como as crianças e adolescentes podem ajudá-los. 

Os educadores prepararam alguns mimos para os idosos que agradeceram 

muito a atenção e o carinho. 

 

https://fb.watch/7i7JndY3hp/
https://fb.watch/7i7LEs5no_/
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Foto: atividade com o SCFV Eneas Toguinini. 

 

Para conferir mais clique aqui 
 
 

 

VÍDEO EXPLICATIVO DAS PROFISSÕES 

Durante um mês, todas as semanas foram postados vídeos de profissionais 

que atuam diferentes áreas profissionais explicando para os atendidos o que é 

necessário fazer para se alcançar a profissão, como funcionam os serviços 

prestados, as possibilidades de atuação, se é preciso cursar uma faculdade ou 

não etc. Os vídeos tiveram como objetivo conhecer as profissões existentes e 

ampliar suas possibilidades. 

https://fb.watch/7i7NGjsCaD/
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Foto: apresentação das profissões 

 
Para conferir mais clique aqui 

 

 

ACOLHIDA, RETORNO DAS ATIVIDADES 

Com o objetivo de se divertir e receber os atendidos na instituição depois de 

quase dois anos com as atividades suspensas foi preparado um momento bem 

especial com decoração no pátio interno para recebê-los da melhor forma 

possível. Logo todos foram levados para uma sala ampla, respeitando os 

protocolos de segurança, foi realizada uma reflexão sobre o que passaram 

durante esse período de pandemia e em seguida todos foram para a quadra 

interna onde realizaram a brincadeira de vôlei (um educador foi separado 

somente para fazer a higienização das mãos, bancos e portas dos espaços 

utilizados). 

Foi espetacular ver o brilho nos olhos e a alegria das crianças e adolescentes 

ao entrarem novamente na instituição, percorrer todo o espaço e sentir o 

quanto são importantes para todos nós. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/348928123446950/
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Foto: retorno das atividades – acolhida 

  
Para conferir mais clique aqui 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS PROFISSÕES 

Tendo a intenção de trabalhar utilizando materiais recicláveis, aprimorar o 

conhecimento dos atendidos, despertar o desejo de sonhar com o futuro foi 

disponibilizado material reciclável e outros materiais como: canetinha, papelão, 

caixa de leite, papeis de rascunho, papeis coloridos lápis de cor, lápis de 

escrever e tinta, onde os atendidos tiveram que usar sua imaginação para criar 

acessórios da profissão que eles escolheram para o futuro. 

https://www.facebook.com/TABEA.DIADEMA/videos/877094612896693/
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                 Confeiteiro.                                 Advogado.                                   Médicas.  
 

 

PASSO A PASSO, TESTE VOCACIONAL, PREENCHIMENTO DE FICHA 

CADASTRO PARA ADMISSÃO, VARAL DAS PROFISSÕES:  

Em uma sala ampla, os atendidos foram divididos em três grupos e realizaram 

as atividades, estas atividades foram divididas em três etapas, a primeira, foi 

entregue uma folha para os atendidos que realizaram um teste vocacional, para 

saber qual seria em qual área tem mais aptidão, a segunda parte foi entregue 

para eles outra folha onde eles tiveram que preencher uma ficha de simulação 

para um cadastro para admissão, e por último foi montado um varal com fotos 

de roupas variadas que eles poderiam escolher para ir a uma entrevista. Eles 

interagiram bastante tiraram as dúvidas, alguns não tinham noção nenhuma de 

que determinados comportamentos não são aceitáveis em alguns lugares. Foi 

percebido que alguns adolescentes não tinham conhecimento de como se 

preparar para uma entrevista de como falar, agir e se vestir com roupas 

adequadas, também foi percebido que algum dos adolescentes não sabia o 

que era estado civil, naturalidade... através destes levantamentos os 

educadores puderam dar o auxílio necessário para e sanar as dúvidas. 
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Foto: adolescentes realizando a atividade. 

 

 
 
 

PERCURSO BRINCANDO QUE SE APRENDE 
 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

O brincar é essencial para a vida do ser humano, se faz presente desde a mais 

tenra idade e essa necessidade permanece ao longo da vida. 

O brincar é um meio facilitador para a construção do conhecimento, é preciso 

desconstruir a visão tradicional em que as crianças e adolescentes são meros 

expectadores e que só são capazes de construir o conhecimento e desenvolver 

habilidades se ou ouvirem o que outras pessoas estão falando, a equipe da 

Tabea entende que se as crianças e adolescentes tiverem uma participação 

ativa em todo o processo, conseguirão se desenvolver melhor, 

significativamente e de forma contextualizada.  
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Pensando desta forma foi construído o percurso brincando que se aprende que 

visou fazer a criança e ao adolescente protagonista no decorrer deste percurso 

e que eles conseguissem desenvolver novas habilidades, resgatar memórias e 

combinados estabelecidos anteriormente. 

Além de ser divertido, o brincar proporciona diversos benefícios: estimula o 

conhecimento do próprio corpo, a força, a elasticidade, o desempenho físico, o 

que promove um melhor desenvolvimento motor; favorece o raciocínio, 

estimula a criatividade e a imaginação; a brincadeira em grupo facilita o 

convívio social, ajudando a criança e ao adolescente a entender as regras e os 

limites das relações. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Contribuir para o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes, 

pois através do brincar desenvolvem-se a criatividade, a imaginação, a 

socialização, coordenação motora, raciocínio lógico, trabalho em equipe, 

estabelecer relações, representar o seu meio social através do brincar para que 

em um ato de reflexão possamos redirecionar  o seu modo de ser e agir na 

sociedade, aprimorar através do brincar a psicomotricidade, cinestesia, além de 

estimular a construção do conhecimento de forma autônoma, bem como 

contribuir de forma natural e prazerosa para  seu processo de ensino 

aprendizagem, pois os mesmos irão desenvolver diversas habilidades que 

mesmo sem perceber facilitarão esse processo. Além de todos os benefícios as 

crianças e adolescentes terão assegurado o seu direito ao brincar segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 16, estabelece o 

direito a “brincar, praticar esportes e divertir-se” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

✓ Conhecer o novo percurso e reconhecer as dificuldades infantis no 

decorrer da história; 
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✓ Fixar o conteúdo apresentado na atividade anterior, tornar a criança 

protagonista através do brincar; 

✓ Apropriar-se do direito de brincar conforme a lei do eca no artigo 16; 

✓ Assimilar a relação das brincadeiras com a apresentação do novo 

percurso, mostrando as habilidades que poderiam desenvolver durante o 

brincar; 

✓ Refletir como a brincadeira nos capacita a viver em sociedade, 

sensibilizar sobre a importância do cumprimento das regras para o 

convívio proveitoso e saudável; 

✓ Resgatar a tradição de brincadeiras antigas, promover uma interação 

com outras gerações, compreender a influência negativa da tecnologia e 

da violência na infância; 

✓ Apreciar e aprender brincadeiras antigas através da pesquisa que 

fizeram com seus familiares; 

✓ Adquirir condicionamento físico; 

✓ Apresentada a modalidade paraolímpica sensibilizando os atendidos 

para a inclusão social; 

✓ Mostrar para os atendidos a importância do brincar e os benefícios que a 

brincadeira traz para a saúde física e emocional; 

✓ Trabalhar e desenvolver o autocontrole dos atendidos e a noção do 

espaço temporal;   

✓ Mostrar a importância de ter o autocontrole e lidar com diversas 

situações do cotidiano; 

✓ Desenvolver a atenção, a velocidade e manter o autocontrole em um 

jogo tão disputado como o basquete; 

✓ Mostrar os benefícios, desenvolver a sensibilidade, criatividade e 

imaginação através das brincadeiras musicais; 

✓ Estimular a concentração, atenção, coordenação motora, ritmo e a 

linguagem; 

✓ Ensaiar para a cantata de Natal e despertar a musicalização, descobrir 

novas habilidades; 
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✓ Incentivar a criatividade, desenvolver a percepção auditiva e explorar 

partes do corpo que podem fazer sons; 

✓ Usar a criatividade usando o corpo para se movimentar ao som da 

música; 

✓ Refletir a respeito da discriminação, preconceito e a importância da 

valorização desta etnia; 

✓ Demonstrar que as coisas são mais difíceis quando não entramos em 

um acordo; 

✓ Descobrir e montar a palavra com a ajuda de uma imagem e dicas do 

facilitador, compreender que através do brincar podemos aprender de 

forma descontraída e divertida; 

✓ Desenvolver através das brincadeiras a consciência de letras e números,  

✓ Auxiliar na construção do conhecimento. 

 

Atividades: 

✓ Como viviam as crianças antigamente? 

✓ Teatro improvisado 

✓ Eca art.16 

✓ Gol a gol 

✓ Corrida pô  

✓ Corrida do gol 

✓ Regras, brincadeiras e sociedade 

✓ Queimada 

✓ Brincadeiras antigas, tecnologias e violência 

✓ Brincadeira da pesquisa 

✓ Treino físico 

✓ Basquete sentado 

✓ Basquete vendado 

✓ Vôlei sentado 

✓ Brincar faz bem para a saúde 

✓ Jogo de mesa uno 
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✓ Handebol 

✓ Vídeo turma da Mônica 

✓ Basquete 

✓ Os benefícios da música 

✓ Escravo de Jó com copo e bambolê 

✓ Ensaio do coral 

✓ Outras formas de fazer música (vídeo do blu man) 

✓ Amarelinha africana 

✓ Jap, jap com corpo, dança das cadeiras 

✓ O que são jogos cooperativos 

✓ Consciência negra 

✓ Cabo de guerra e corrida no tatame 

✓ Desenho sem fio 

✓ Bexiga no cesto 

✓ Mexe, mexe fechado 

✓ Bingo 

✓ Confecção de brinquedos 

 

Dentro do percurso brincando que se aprende, construímos o conhecimento de 

forma leve, descontraída e prazerosa já que os atendidos retomaram as 

atividades depois de um momento conturbado e que ainda exige muitos 

cuidados. 

O percurso brincando que se aprende proporcionou a todos os envolvidos 

momentos únicos de descontração, construção de novos conhecimentos e 

laços de amizades e que através das brincadeiras, jogos e atividades 

cooperativas pudemos desenvolver novas habilidades na vida pessoal, social, 

emocional e escolar. 

Todas as atividades realizadas obtiveram um ótimo resultado, pois as crianças 

participaram, interagiram e trouxeram aplicações para a vida pessoal, 

comunitária e emocional. 
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COMO VIVIAM AS CRIANÇAS ANTIGAMENTE? 

Os atendidos se reuniram em uma sala ampla onde foi apresentada a história 

da infância nos tempos antigos e suas evoluções ao longo dos anos. Através 

dessa atividade todos puderam conhecer o novo percurso e ter conhecimento 

das dificuldades infantis no decorrer da história e se surpreenderam com a 

forma que as crianças eram tratadas.  

  

Foto: Roda de conversa. 

 

TEATRO IMPROVISADO (ESQUETE) 

 A fim de fixar o conteúdo apresentado na atividade anterior, tornar a criança 

protagonista através do brincar, os atendidos foram reunidos em uma sala, 

onde com o auxílio dos educadores formaram grupos para a realização de um 

teatro (esquete) de acordo com o tema da atividade anterior. As crianças e 

adolescentes se divertiram muito representando cada época na evolução do 

olhar para a criança, desde quando eram tratados como miniadultos, até os 

dias de hoje onde as crianças têm um olhar diferenciado com seus direitos 

assegurados por lei. Entenderam também que ainda existem crianças que tem 

os seus direitos violados e que precisam estar atentos a esta questão, tiveram 

ciência do que podem fazer caso tenham os seus direitos violados.  
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Foto: Esquete realizada pelos atendidos. 

 

REGRAS, BRINCADEIRAS E SOCIEDADE 

Para que os atendidos pudessem refletir como a brincadeira nos capacita a 

viver em sociedade, sensibilizar sobre a importância do cumprimento das 

regras para o convívio proveitoso e saudável, os atendidos foram separados 

em grupos e em salas realizaram uma roda de conversa com os atendidos 

como tema regras, brincadeiras e sociedade, onde cada pode se expressar e 

opinar sobre o assunto. Entenderam que as regras e comportamentos muitas 

vezes aprendidos em uma brincadeira ou jogo podem ser levados para o 

convívio em sociedade que podem e devem ser aplicados diariamente. 

  

Foto: Roda de conversa. 
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BRINCADEIRAS ANTIGAS, TECNOLOGIAS E VIOLÊNCIA 

A fim de resgatar a tradição de brincadeiras antigas, promover uma interação 

com outras gerações, compreender a influência negativa da tecnologia e da 

violência na infância, os atendidos foram reunidos em uma sala e através de 

slides foram mostradas algumas brincadeiras antigas e apresentado o quanto a 

tecnologia tem influenciado a violência e a perca da infância, foram mostrados 

pontos negativos e positivos da tecnologia. Através dessa atividade muita dos 

atendidos se manifestaram expondo suas opiniões e reconhecendo o quanto a 

tecnologia tem prejudicado eles mesmo devido ao uso demasiado e sem 

controle. 

  

Foto: Roda de conversa e uso de recursos visuais. 

 

VÍDEO TURMA DA MÔNICA 

O vídeo teve como objetivo mostrar a importância de ter o autocontrole para 

que todos soubessem lidar com diversas situações do cotidiano. Em uma sala 

ampla utilizando o Datashow como recurso foi passado um episódio de turma 

da Mônica, onde no curta as crianças não tinham o autocontrole até um adulto 

fazer uma intervenção que todos podem jogar juntos e em harmonia, logo foi 

feito uma pequena reflexão do tema que foi trabalhado durante o mês. 
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Foto: Desenho turma da Monica o jogo de vôlei. 

OUTRAS FORMAS DE FAZER MÚSICA (VIDEO DO BLU MAN):  

Com o objetivo de incentivar a criatividade, desenvolver a percepção auditiva, 

em uma sala ampla foi passado um vídeo para todos os atendidos mostrando 

outra forma de se fazer uma música, como usar o corpo e outros materiais 

inusitados como canos, latas...  

Foi reforçado que através das brincadeiras também podem desenvolver a 

musicalidade de forma divertida e pontuado os benefícios da música. 

  
Foto: vídeo blue man. 

 

Dia 20 de novembro é comemorado o dia da “Consciência Negra”, assim, a 

instituição promoveu atividades com o objetivo de refletir a respeito da 

discriminação e preconceito com a contação de história para os atendidos da 

“MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA”, onde em seguida puderam entrar em 

um debate sobre o assunto. 
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Os adolescentes ouviram um breve relato sobre a história de Maria Carolina de 

Jesus e sua forca e superação. Após na oficina de espaço cultural criaram e 

confeccionaram cartazes para exposição no parque em um evento realizado 

em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC). 

 

  
Foto: arte realizada pelas turmas. 

 

Final de mais um percurso e com ele aprendemos tanto! 

O percurso brincando que se aprende proporcionou a todos os envolvidos 

momentos únicos de descontração, construção de novos conhecimentos, 

construir laços de amizades e que através das brincadeiras, jogos e atividades 

cooperativas podemos desenvolver novas habilidades na vida pessoal, social, 

emocional e escolar. 

Estas foram algumas brincadeiras que os atendidos realizaram para 

alcançarem todos os objetivos propostos e foi sensacional. 
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Foto: beisebol e escravos de Jó com bambolê . 

    

Foto: Escravos de Jó com copo e queimada. 

  
Foto: Cabo de guerra 4 pontas. 
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Foto: Bexiga no balde. 

  
Foto: bola por cima, bola por baixo – monte as palavras. 

 

Ao início do percurso foi percebido que algumas crianças e adolescentes 

ficaram mais tímidos após a pandemia e passaram a apresentar 

comportamentos de apatia, falta de ânimo e disposição já que durante este 

período de distanciamento, as atividades mais frequentes eram as virtuais e 

jogos no celular. Outros já mostraram muita vontade de correr pular e se 

divertir. 

Após estímulo e rodas de conversas sobre a importância das brincadeiras e 

seus benefícios, ao final do percurso todas as crianças e adolescentes que 

comparecem as atividades participavam de todos os jogos e brincadeiras 

ofertadas, recuperando aos poucos o pertencimento ao grupo.  
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4. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
4.1 Festa dos aniversariantes 

Comemorar mais um ano de vida é muito importante para o desenvolvimento 

do ser humano especialmente das crianças que são seres em formação. Essa 

atividade contribuiu positivamente para o desenvolvimento emocional, cognitivo 

e físico dos nossos atendidos. 

Nos anos anteriores, a Tabea promovia festas bimestrais, infelizmente, com o 

momento pandêmico e com a suspensão das atividades presenciais, não foi 

possível a realização dessa comemoração. No entanto, a equipe se planejou 

para que as festas fossem levadas até os lares das crianças e adolescentes. 

Uma vez por mês os educadores levaram aos aniversariantes um bolo e uma 

lembrancinha com doces, para que o atendido, juntamente com a família 

pudesse comemorar esta data especial. 

Além de promover o desenvolvimento emocional, físico e cognitivo pôde-se 

também reforçar laços, criar memórias e valorizar cada atendido como ser 

único com suas necessidades peculiares. 

Em cada entrega foi perceptível a alegria e satisfação de cada um, além da 

gratidão das famílias que relataram que sentem o amor em cada gesto que a 

instituição realiza. 
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Foto: Bianca, Ana Luiza e Débora. 

  

Foto: Paulo e Murillo. 
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Foto: Isabelly e Pâmella. 

 

4.2   Aniversário da Tabea Diadema 

 
No mês de junho comemoramos o aniversário da Tabea e, mesmo diante do 

momento de dificuldade devido à pandemia e a suspensão das atividades, uma 

data tão importante não poderia passar em branco. Por este motivo foram 

realizadas atividades especiais com as nossas crianças e adolescentes.  

Os educadores realizaram um sorteio para que cada turma tivesse um ou mais 

representantes e uma grande parte deles participasse das atividades 

propostas. Após o sorteio os atendidos recebiam os educadores em suas 

casas (área externa) para que pudessem participar e estar pertinho dos 

educadores e se sentissem especiais e valorizados, pertencentes e 

participantes da história da instituição.  

Os atendidos também receberam ao final da semana de atividades uma 

surpresa em suas residências, como demonstração do amor e carinho de toda 

equipe da Tabea. 
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Para a equipe foi reservada uma sexta-feira no mês de junho com um delicioso 

café da manhã no parque, depois de tanto tempo em casa isolado, passear no 

parque e respirar ar puro foi um belo presente. Durante a manhã foi realizada 

uma devocional, oportunidade de refletir em todo processo que estávamos 

passando e como tínhamos aprendido e aperfeiçoado o trabalho durante esse 

tempo! Também foi um momento de agradecer o empenho, dedicação da 

equipe demonstrado para cada um dos atendidos no dia a dia. Logo após foi 

realizado alongamento e caminhada aproveitando a manhã para relaxar e 

descontrair. Ao chegar na Instituição a equipe foi recebida por um delicioso 

churrasco preparado por voluntários, dando continuidade a esse dia 

maravilhoso. Gratidão é a palavra que definiu o sentimento da equipe em 

relação ao trabalho realizado e os resultados alcançados até o momento. 
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      4.3 Dia das Crianças 

Com o objetivo de comemorar e homenagear as crianças e adolescentes 

atendidos durante a primeira semana do mês de outubro foi realizada uma 

semana diferenciada: os atendidos foram recebidos de forma especial e 

carinhosa, após um período difícil, pôde-se comemorar novamente o dia das 

crianças juntinho com eles, tudo realizado com muita cautela e respeitando as 

medidas de segurança para a prevenção da Covid 19. 

Os atendidos ficaram sob a supervisão dos educadores para se divertirem com 

os brinquedos que estavam disponíveis no pátio interno como: cama-elástica, 

fliperama, pebolim, piscina de bolinha e tênis de mesa. No mesmo local foi 

disponibilizado para as crianças e adolescentes um lanche especial (pipoca, 

gelatina e pão de queijo com refrigerante). Ao final da programação todos 

receberam uma lembrancinha do Dia das Crianças, com brinquedos e jogos de 

acordo com a faixa etária e perfil, junto com um kit de pipoca e um suco para 
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assistirem um filme programado que foi postado no grupo no WhatsApp. O 

objetivo dessa atividade proposta era promover um momento especial em 

família. 

A realização deste evento especial aconteceu através de doações de parceiros 

e apoiadores que tem a visão de valorizar e demonstrar amor através de 

atitudes tão simples, mas que deixam o coração das nossas crianças e 

adolescentes extremamente agradecidos. 
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5. DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

A instituição realizou, durante o ano, o monitoramento de todas as famílias 

atendidas, principalmente porque muitas sofreram com os impactos da 

pandemia e com todas as consequências que ela deixou, inclusive na 

economia. Dessa forma a instituição fez diversas campanhas para arrecadar 

alimentos, cobertores e agasalhos possibilitando auxiliar as famílias, crianças e 

adolescentes em um momento tão difícil, bem como muitas pessoas da 

comunidade que procuraram a instituição solicitando ajuda por estarem 

passando por muitas dificuldades econômicas. 
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Através da parceria com o Banco de Alimentos do Município e outros parceiros, 

a instituição também teve a oportunidade de, mensalmente, repassar para as 

famílias frutas, legumes e verduras. O que parece algo simples e rotineiro para 

muitos, se tornou extraordinário para os atendidos, que muitas vezes não 

tinham os alimentos básicos em suas casas e quando recebiam frutas, 

legumes e verduras frescas, higienizadas e saborosas agradeciam com os 

corações transbordando de alegria. Essa ação contribuiu para que as crianças 

tivessem uma alimentação mais saudável, diversificada e balanceada, auxiliou 

as famílias nas despesas alimentícias, oportunizando também o acesso a 

direitos básicos de toda criança e adolescente. 

Para a entrega dos alimentos a instituição organizou o agendamento, seguindo 

os protocolos sanitários por conta da covid 19. As famílias que moravam nas 

proximidades retiravam as doações na instituição, as que moravam mais 

distantes recebiam em suas casas pela equipe social e pedagógica que seguiu 

todos os protocolos de higienização. 

Em diversos momentos as famílias esboçaram alegria e alívio, demonstrando 

gratidão, pois muitos já não tinham como prover o alimento para sua família 

especialmente porque a quarentena estabelecida (de distanciamento social) as 

crianças sem ir à escola e todos os familiares em casa, havia aumentado 

demasiadamente o consumo e gastos pessoais, além da redução dos trabalhos 

esporádicos e aumento do desemprego. Todos os alimentos doados pela 

instituição foram recebidos com muita gratidão. 

Quando necessário a instituição também auxiliou as famílias na compra de 

medicamentos e gás, entre outras necessidades apresentadas através do 

acompanhamento e monitoramento pela equipe social. Além disso, atendeu e 

ajudou várias pessoas que procuraram a organização nas demandas 

espontâneas da comunidade (outras pessoas e famílias). 

 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

72 

     

 

  

  

 

6. NATAL NA TABEA: Presentes e alimentos para as famílias 

O mês de dezembro é de muita alegria na instituição, além de celebrarmos o  

natal é tradição do Núcleo fazer a partir do mês de novembro uma campanha 

com diversas pessoas físicas (amigos, familiares, parceiros) possibilitando 

assim presentear todos os atendidos, seus irmãos e familiares. 
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As crianças e adolescentes atendidos pela TABEA receberam um presente de 

Natal contendo: um brinquedo ou jogo educativo, duas camisetas, um chinelo, 

uma caixa de bombons, panetone e um kit de higiene (Shampoo, sabonete, 

creme dental e escova, desodorante e creme de pentear). 

Para os irmãos até 15 anos foram entregues brinquedos/jogos educativos e, 

para as famílias, uma cesta contendo os alimentos e guloseimas para um Natal 

especial: arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, café, açúcar, chá, Nescau, 

leites, refrigerante de dois litros, um panetone, caixas de bis, gelatinas, leite 

condensado, biscoitos e um livro com reflexões diárias. Foram entregues 320 

presentes de Natal e 190 cestas. 

Para as famílias e atendidos foi uma grata surpresa, elas demonstraram muita 

gratidão, se sentiram acolhidas e valorizadas. Para muitas famílias a cesta foi o 

motivo para celebrar o Natal, pois muitas enfrentavam situações difíceis, essa 

ação também os motivou a ter expectativas de que o melhor ainda estava por 

vir, renovando a Esperança. Esse olhar com os atendidos vai além de realizar 

uma atividade, é o amor vivido na prática ao compartilhar o alimento com que 

precisa, resgatando a dignidade de cada atendido e tratando-o como um ser 

humano, ser único e integral. 
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6.1 Cantata de Natal: Um conto de Natal 

 

Durante os meses de novembro e dezembro as crianças e adolescentes se 

empenharam no ensaio para a apresentação de Natal. Elas demonstraram 
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muita dedicação e entusiasmo, colaborando durante todo o período do ensaio. 

Através dessas atividades a equipe pôde descobrir novas habilidades e 

talentos em muitas crianças e adolescentes, além de aflorar a musicalização 

nos atendidos fazendo com que este gosto despertado fosse para além dos 

dias de atividades.  

No dia 09 de dezembro foi realizada a apresentação da cantata para os 

amigos, familiares, comunidade, voluntários e colaboradores da instituição no 

encerramento das atividades: um Conto de Natal, formado por teatro, coral, 

banda e equipe de apoio. A instituição providenciou transporte para todas as 

crianças que fazem parte da comunidade mais distante (região leste de 

Diadema) para que pudessem estar presentes.  

A participação das famílias e dos atendidos foi algo espetacular, ultrapassou 

nossas expectativas. Foi uma noite linda e memorável para a instituição e seus 

atendidos que apresentaram a Cantata para cerca de 300 pessoas. 
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7. OFICINA DE ESPORTES 

A oficina de esportes foi realizada para crianças de 8 a 16 anos. Durante os 

primeiros meses do ano, por causa dos decretos municipais e estaduais, foi 

realizada remotamente com o objetivo de realizar atividades simples que 

permitiam com que a criança conseguisse reproduzir em casa e que dessem 

continuidade ao planejamento programado no Plano de Trabalho Institucional, 

ressaltando também as questões de saúde e qualidade de vida promovendo a 

atividade física. 

As crianças participaram de várias atividades esportivas e recreativas 

remotamente e no segundo semestre presencialmente quando houve o retorno 

gradativo dos atendidos. As famílias também foram desafiadas através das 

atividades a separarem um tempo de lazer com seus filhos, pois mesmo 

sabendo que muitos trabalham, percebemos o quanto as crianças e 

adolescentes sentem falta de brincar, conversar, passear e passar um tempo 
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com seus familiares. As atividades nesse sentido tiveram ótimos resultados e 

recebemos muitas devolutivas e fotos das famílias realizando passeios e 

brincando juntos. 

Os atendidos pela oficina de esportes também participaram das atividades 

complementares e datas comemorativas. Além disso, receberam atendimento 

social, ligações telefônicas e através do WhatsApp pela equipe social e 

pedagógica para acompanhamento familiar.  

As famílias receberam orientação quanto à prevenção à Covid-19, apoio, 

alimentos e itens de higiene quando necessários. 

Mesmo com o viés esportivo e com seus objetivos claros estabelecidos, com a 

suspensão das atividades presenciais, ficamos extremamente felizes com a 

participação dos atendidos da Oficina de Esportes que possibilitou uma 

aproximação maior com a equipe, pois os mesmos antes da pandemia tinham 

interação apenas com seu educador de esportes e atividades duas vezes por 

semana. As crianças e adolescentes também puderam sentir a diferença, 

demonstraram muito interesse nas atividades propostas, sentiram-se acolhidas 

e importantes. Além disso, essas atividades possibilitaram à equipe conhecer 

mais sobre seu contexto, território e família e assim obter ferramentas e 

subsídios para qualificar o atendimento e acompanhamento social. 
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8. CURSOS 

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

Garcia Filho e Tecnoset. Para participar do curso o aluno precisava possuir um 

CPF válido, ter 14 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental I.  A 

TABEA possui um laboratório de informática equipado com 11 computadores 

(10 para uso dos alunos e 1 para uso do instrutor) e um projetor. A sala foi 

reformada e preparada para atender os alunos de acordo com os protocolos de 

segurança devido a pandemia da covid 19. As aulas seguem o conteúdo básico 

de escolas profissionalizantes permitindo aos participantes um aprendizado dos 

principais programas bem como do uso de internet.  
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Não houve possibilidade de desenvolver o curso de forma remota pois a 

maioria dos alunos não dispunha de equipamento (computador ou notebook) 

tampouco acesso à internet. Mas assim que foi possível retornar as aulas 

presenciais a instituição voltou a disponibilizar o curso gratuitamente à 

comunidade. 

A demanda para o curso de informática tem aumentado significativamente, 

visto que a qualificação nessa área é requisito básico para a contratação na 

maior parte das empresas e oportunidades de emprego. A sociedade também 

é tecnológica, dessa forma a instituição busca incluir, ampliar essas 

oportunidades, para que os alunos possam ter acesso ao mercado de trabalho 

e oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional. O curso de 

informática básica formou 30 alunos. 

         

 
         

 

8.2 Operador de Microcomputador 
 

O curso foi realizado de segunda a sexta feira, com o objetivo de desenvolver 

competências relacionadas à instalação e configuração de aplicativos, 

detecção de falhas de hardware e do sistema operacional, assegurando o 

funcionamento do sistema. A metodologia utilizou os principais recursos do 

Word, do Excel, do PowerPoint e de navegação na internet. O curso de 

operador de micro capacitou 20 alunos. 
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8.3 Oficina de Inclusão Digital 
 

A TABEA, observando a demanda local, constatou que havia muitos idosos 

interessados pelo conhecimento na área tecnológica, pois atualmente esses 

recursos têm sido cada vez mais solicitados. Diante da demanda e 

necessidades do público local oferecemos um curso de inclusão digital que foi 

realizado duas vezes por semana, elaborado para sanar questões simples do 

dia a dia sendo que as aulas foram preparadas de maneira a atender as 

dificuldades expostas pelo próprio grupo, frente às novas tecnologias, como 

computadores, notebooks, tablets e smartphones, para que os mesmos 

pudessem adquirir autonomia na utilização destes recursos, ampliando suas 

possibilidades de comunicação e de relacionamento com a família, amigos e 

comunidade, entre outras. A oficina atendeu 10 idosos. 

 

8.4 Auxiliar de Marcenaria 

 

O Curso foi realizado em parceria com o Instituto Leo Madeiras e com a EBM 

MASA International. Por conta da pandemia a turma teve sua quantidade 

reduzida além dos protocolos de higienização e segurança. 

O curso ministrado foi de Meio Oficial de Marcenaria, no período da manhã, 

com um cronograma de aulas teóricas e práticas através de interpretação e 

esboços de croquis e desenho técnico além do desenvolvimento de projetos, 

colagem, acabamento e confecção de móveis dentre outras atividades. 
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Muitos alunos que já participaram dos cursos oferecidos anteriormente, 

conseguiram atuar na área, outros iniciaram pequenos empreendimentos, por 

isso a formação no curso de marcenaria bem como a certificação é 

extremamente relevante para a comunidade, contribuindo para autoestima e 

capacitação profissional dos alunos, principalmente daqueles que estão fora do 

mercado de trabalho, precisam de uma recolocação ou não tem formação 

profissional. Além de toda a estrutura do curso, a participação dos alunos 

permitiu criar vínculos com a instituição, alunos e professor. Alguns alunos 

acabaram se tornando voluntários após o término do curso, contribuindo assim 

com os projetos desenvolvidos pela instituição. Muitos relataram que sua 

autoestima melhorou depois do curso além de outros que conseguiram 

emprego na área de marcenaria. Resultados que celebram a missão e visão da 

Instituição. O curso atendeu 19 alunos. 
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8.5 Curso de Montadora de Móveis 

O curso foi realizado com a proposta dos parceiros do Instituto Leo e Sebrae 

de atender exclusivamente mulheres após constatação que foram as que mais 

sofreram com as demissões decorrentes da pandemia. O curso surpreendeu as 

nossas expectativas no que se refere a procura, as participantes se 

identificaram com o conteúdo e aprovaram as aulas teóricas e práticas, 

adquirindo uma bagagem enorme sobre o assunto. Algumas conseguiram 

trabalhos temporários na área e puderam colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos de forma bem rápida e remunerada. O curso qualificou 30 alunas. 
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8.6 Curso Empreenda Rápido 

Em agosto a instituição iniciou a parceria com Sebrae e Senai para o programa 

“Empreenda Rápido” onde são ministrados pequenos cursos na área de 

panificação e confeitaria. Ao final de cada tema os alunos foram certificados e 

participaram de aulas sobre finanças e marketing, visando geração de renda 

através da capacitação e formalização de pequenos empreendedores. Em 

cada curso foram ensinadas receitas e técnicas especificas para cada preparo, 

aula de cálculo de ingredientes e quantidades, segurança e higiene, 

armazenamento de ingredientes, entre outros. Em média os cursos rápidos 

tiveram duração de 2 a 3 semanas e aconteceram de terças às sextas-feiras, 

nos períodos da manhã e tarde. O curso atendeu alunos a partir de 18 anos. 

A procura por esses cursos foi enorme, pois a duração é curta e muitas 

pessoas estão procurando empreender, realizar uma atividade lucrativa já que 

estão desempregadas. A demanda maior foi das mulheres, e algumas delas, 

logo após o curso, iniciaram seu próprio negócio, produzindo e vendendo de 

sua própria casa. O grupo também demonstrou o contentamento em relação às 

aulas de marketing e finanças, pois não aprenderam somente como produzir, 

mas como calcular as despesas, como obter lucro, divulgar e fazer o 

empreendimento ter visibilidade e crescer. 

 

 

Os Cursos realizados foram: 

✓ Fabrique e Venda Cupcakes e bolos caseiros com 2 turmas, total de 22 

alunos; 

✓ Fabrique e venda Sobremesas e bolos de pote com 1 turma, 11 alunos; 

✓ Fabrique e venda Pães e salgados Fitness com 1 turma, 11 alunos; 

 

✓ Fabrique e venda Produtos de Confeitaria com 1 turma, 14 alunos; 

✓ Fabrique e venda panetones e doces natalinos com 3 turmas, total de 48 

alunos. 
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8.7 Reparos elétricos residenciais 
 

O curso foi realizado no SENAI, por conta da estrutura e materiais necessários 

e teve como objetivo capacitar os alunos nas áreas de: Instalação de 

disjuntores, fusíveis, tomadas, interruptores, lâmpadas e quadros de luz; 

extensões para novas ligações elétricas, instalação e manutenção de 

chuveiros, torneiras elétricas, ventiladores, condicionadores de ar e de 

aparelhos eletrônicos (home theater, computador, interfone, antenas, internet, 

extensões de telefone, etc.) além reparos elétricos em geral. 

A área de reparos elétricos é bem vasta e tem bastante procura. O curso e a 

certificação possibilitaram aos alunos fazer pequenos trabalhos informais, bem 

como atender as demandas da própria casa, evitando gastos ao chamar um 

técnico para realizar o reparo. O curso contou com uma turma de 16 alunos. 
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8.8 Especialista em Alongamento de Unhas  

 

Realizado nas instalações do Senac em São Bernardo do Campo (cidade 

vizinha), o curso abordou os conceitos e procedimentos realizados no 

alongamento das unhas das mãos, utilizando técnicas de aplicação de fibra de 

vidro e gel moldado. Essa técnica é muito atual e tem aberto grandes 

oportunidades de trabalho nessa área, pois há muita procura na área de 

estética. As Inscrições foram encerradas rapidamente e houve uma ótima 

participação das 18 alunas durante as aulas. 

 

  
 
 
 

8.9 Designer de Sobrancelhas  
 
Também realizado no Senac de São Bernardo do Campo, com o objetivo de 

capacitar as alunas que tem o desejo e o sonho de atuar e ter uma 

oportunidade na área de estética, o curso ensinou a desenhar a sobrancelha 

retirando pelos com pinça e fazer correção com hena, sombra e lápis. Esses 

conceitos permitem que se faça o trabalho executando técnicas escolhidas por 
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suas futuras clientes. Essa área tem muitas oportunidades de emprego para 

quem tem a formação além de permitir que a aluna realize o atendimento em 

sua própria residência ou na da cliente. A turma contou com a participação de 

18 alunas. 

             

 
 

8.10 Descomplique primeiros passos  

O curso foi oferecido no período da noite com o objetivo de capacitar os alunos 

sobre Empreendedorismo e os primeiros passos para a Gestão, Marketing, 

Finanças, ideias e formalização do próprio negócio (regularidade jurídica junto 

aos órgãos públicos). A turma contou com a participação de 22 alunos 

especialmente pessoas que atuam na prestação de serviços de forma 

autônoma, sem vínculo de emprego com alguma empresa. 

 

 

8.11Super MEI: Organize seu Negócio  

O Curso foi realizado durante quatro dias no período noturno com o objetivo de 

orientar e incentivar os alunos a se organizarem profissionalmente e 

legalmente através do: Empreenda Rápido MEI que são ferramentas para 

regularidade e organização de pequenos negócios. Os alunos tiveram aulas de 

legislação, gestão, finanças e marketing. A turma contou com a participação de 

21 alunos.  
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8.12 Padeiro 

O curso foi realizado com duas turmas no período manhã e tarde de terça à 

sexta feira, com total de 25 alunos e carga horária de 160 horas. 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências relativas à 

fabricação de pães e similares, utilizando máquinas e equipamentos em 

conformidade com normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança 

do trabalho e da qualidade o curso capacitou os alunos a trabalharem em 

qualquer tipo de padaria. 

Os alunos que finalizaram o curso, puderam realizar outros dois cursos, em 

parceria com o Sebrai, contribuindo assim para a ampliação do conhecimento 

na área de atuação, que foram: Fidelização de cliente: que apresentou vários 

métodos, como qualidade dos serviços, comunicação, preço, atendimento e 

estrutura do estabelecimento. Apresentou também a importância de identificar 

quais são as necessidades de cada tipo de público, motivando-os a voltar a 

comprar em uma mesma empresa ou marca e, Fluxo de Caixa, que é um 

Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as 

entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será 

o saldo de caixa para o período projetado. Ambos os cursos permitiram uma 

formação para os que pretendem abrir seu próprio negócio ou trabalhar em 

casa de forma eficiente, segura e lucrativa. 
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8.13 Auxiliar Administrativo 

O curso de Auxiliar Administrativo foi realizado em parceria com o SENAI, com 

carga horária de 160 horas de terça a sexta feira no período da manhã para 

alunos com mais de 16 anos de idade. Todo material didático, conteúdo 

pragmático e docente foi custeado pela parceria, cabendo a instituição ceder o 

espaço, oferecer o lanche e organizar a gestão das vagas e divulgação. 

O curso teve como objetivo o desenvolvimento de competências para auxílio 

nos trabalhos pertinentes às áreas administrativas das organizações nos 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

93 

setores financeiro, contabilidade, logística, recursos humanos, marketing e 

comercial de acordo com a legislação, procedimentos internos, normas 

ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. Além da 

contribuição na área de conhecimentos, capacitação e qualificação para o 

mundo do trabalho. O curso contou com a participação de 20 alunos.  

 

  
 
 
 

8.14 Assistente de Recursos Humanos 

O curso de Recursos Humanos teve parceria com o SENAI, com carga horária 

de 160 horas de terça a sexta feira no período da tarde para alunos a partir de 

16 anos de idade. Todo material didático, conteúdo pragmático e docente foi 

custeado pela parceria, em contrapartida a instituição cedeu o espaço, fez a 

divulgação, e acompanhamento dos alunos e docente. 

O curso teve como objetivo o desenvolvimento de competências para auxílio 

das rotinas do departamento de recursos humanos, nas atividades de 

recrutamento e seleção, no departamento pessoal, no treinamento e 

desenvolvimento, em cargos e salários, como também na higiene, saúde e 

segurança no trabalho de acordo com a legislação e procedimentos internos de 

cada empresa. O curso de Recursos Humanos qualificou 20 alunos. 

 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

94 

  
 
 

     
 

 

9. Oficina de crochê 

Com o intuito de ensinar a técnica do crochê tradicional em bicos de pano de 

prato e assim possibilitar às participantes uma renda extra e/ou promover um 

trabalho informal já que diante da pandemia muitas pessoas perderam seus 

empregos. 
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A oficina foi oferecida pela instituição, uma vez por semana, com duração de 

cerca de duas horas, por uma voluntária, que tem habilidade e experiência com 

o crochê. Todo o material utilizado foi disponibilizado pela instituição.  

Além do aprendizado, a oficina também promoveu descontração, bate papo, e 

um momento de compartilhar experiências entre as participante. A oficina 

contou com a participação de 8 alunas. 
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10. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 

10.1 Espaço de acolhida / acompanhamento: 

A instituição tem como diretriz o atendimento aberto ao público. Após o 

atendimento inicial pela secretaria, a pessoa é direcionada à equipe conforme a 

necessidade de atendimento: informação, cursos, aconselhamento, 

necessidade social, acompanhamento a atendidos etc. 

O acolhimento da demanda social é realizado pela assistente social. Essa ação 

foi realizada com as famílias dos atendidos que procuram a instituição para 

obter orientações em relação ao serviço ofertado, questões de benefícios 

eventuais promovidos pelo governo, sobre vagas abertas para atendimento de 

crianças e adolescentes, bem como orientações a respeito de decisões 

familiares, filhos e encaminhamentos para os órgãos da rede pública municipal. 

As crianças também utilizaram do espaço de acolhimento no dia a dia 

geralmente para compartilhar situações e fragilidades que vivenciam em casa, 

rompimento de vínculos familiares, com o intuito de buscar ajuda para lidar com 

essas situações e uma forma também de desabafar. 

A TABEA durante o ano também ofereceu atendimento à comunidade em 

geral, através de orientações, auxílio com elaboração de currículos, cadastros 

em programas governamentais, doações de roupas, remédios e alimentos. Em 

2021 a demanda foi ainda maior, entendemos que essa procura ainda é 

resultado da pandemia da covid 19 que deixou sequelas não só na saúde 

física, mas também na economia, comprometendo a renda e rotina na vida de 

todas as pessoas, especialmente as que vivem nas comunidades mais 

vulneráveis. 

A pandemia também possibilitou o atendimento por vídeo chamada, mensagem 

de WhatsApp e telefone, os quais contribuíram muito na agilidade do 

atendimento e facilidade nos momentos em que o atendimento presencial não 

era possível, porém sempre que necessário e tomando todos os cuidados 

estabelecidos nos protocolos o atendimento era realizado presencialmente, de 
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forma individual. Em diversos momentos também foram realizas as visitas 

domiciliares com o objetivo de conhecer melhor a necessidade da comunidade, 

nos aproximar das famílias, estabelecer vínculos comunitários e fortalecer o 

vínculo com as famílias e atendidos, visto que o distanciamento social acabou 

fragilizando-o. 

O espaço de acolhida é extremamente importante pois permite identificar 

diversas situações que vão de necessidades básicas das famílias até situações 

mais graves como violação de direitos de crianças e adolescentes. Durante o 

atendimento pode surgir diversos desdobramentos que vão necessitar de 

outros momentos de escuta, bem como encaminhamentos para outros órgãos 

visando sempre o bem-estar da família e a garantia de direitos. 

A devolutiva de quem passou pelo acolhimento é bem positiva. Os atendidos 

sempre ressaltam que a equipe é atenciosa, que o Núcleo é um lugar 

maravilhoso e que sempre os ajudou nos momentos que mais precisavam. Os 

familiares das crianças enfatizam também que se sentem seguros quando os 

filhos estão na instituição e muitas vezes pedem para que a equipe técnica 

trabalhe com os filhos algumas questões que os eles próprios têm dificuldades 

de fazer em casa. 

A instituição por sua vez, buscou a cada dia oferecer um atendimento de 

qualidade, capacitar sua equipe de colaboradores, trabalhar a missão, visão e 

valores garantindo assim que os objetivos institucionais sejam alcançados, que 

o trabalho desenvolvido seja referência e que as pessoas que passarem pela 

instituição sejam bem atendidas, valorizadas e tenham uma nova perspectiva e 

esperança na vida.      
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10.2   Reunião e formação de equipe 

 

Durante todo o ano foram realizadas reuniões semanais de planejamento, 

avaliação, discussão de casos com a equipe pedagógica e social, momento 

oportuno para avaliar o trabalho desenvolvido e refletir nas possibilidades de 

melhorar a metodologia e as ferramentas para continuar desempenhando as 

ações propostas do planejamento, compartilhar experiências vivenciadas nos 

grupos dos atendidos, buscando qualificar o serviço ofertado e planejar as 

ações / atividades futuras contextualizando os temas propostos. As reuniões 

também permitiram reavaliar as ações planejadas, monitorar as atividades 

desenvolvidas e reinventar novas formas de atuação, analisando sempre o 

contexto em que as crianças e adolescentes estão inseridos, as demandas 

trazidas por eles e o território que influencia diretamente nas ações 

promovidas, seguindo sempre as orientações e legislações vigentes nas 

esferas federais, estaduais e municipais. 

A instituição também promoveu várias capacitações para a equipe de 

colaboradores, possibilitando a oportunidade de novos conhecimentos, o 

fortalecimento da equipe, qualificação profissional e capacitação que 

promovam a segurança, como a de Brigada de Incêndio realizada por um 

bombeiro que orientou toda a equipe e ofereceu um curso teórico e prático de 

como proceder em casos de incêndio.  

Com o mundo tecnológico avançado, possibilitou que cerca de 80% das 

formações fossem realizadas de forma online, visto que a pandemia também 

contribuiu para essa formatação. Os cursos contemplaram diversas áreas, 

conforme a atuação de cada profissional, como leis do terceiro setor, Lei de 

proteção de dados pessoais, metodologias do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos, gestão de pessoas, liderança organizacional, 

infância, entre outros. 

Semanalmente também foi realizado, com toda a equipe, um momento reflexão 

e de compartilhar e avaliar o trabalho, de extrema importância, pois é momento 
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de “recarregar” a bateria, lembrar da nossa missão. Aproveitamos esse 

momento para desafiar a equipe, motivar, inspirar, alinhando a missão, visão e 

valores, momento de compartilhar as ações desenvolvidas e ajustar e orientar 

quanto às questões administrativas, aproveitando que toda a equipe está 

reunida. 
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10.3 Reunião Socioeducativa 

 

As reuniões socioeducativas foram realizadas esporadicamente em 

decorrência da pandemia e cumprimentos dos protocolos sanitários e decretos 

municipais, evitando assim aglomerações e a proliferação da covid 19. Dessa 

forma houve um aumento na demanda online e atendimentos presenciais 

individuais previamente agendados para atender as demandas das famílias. 

Para as informações coletivas e atividades foi utilizado o grupo das famílias 

pelo WhatsApp e, quando necessário, vídeo chamadas. 

Ao final do ano foi possível realizar grupos pequenos para encerramento das 

atividades, momento que oportunizou uma reflexão levando as famílias a 

refletirem nos tempos difíceis que estamos vivendo, mas acreditando também 

que é apenas uma fase, tendo a perspectiva de que as coisas podem melhorar. 

Os encontros grupais permitiram trabalhar muitas questões no coletivo que no 

dia a dia a instituição não consegue. 

  

  

 

 

   

 

   

 

       



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

101 

 

 
 

10.4 VOLUNTARIADO 
 

Além de sua equipe de colaboradores, a instituição conta com um grupo expressivo 

de voluntários que auxiliam nas demandas do dia a dia. Durante o ano de 2021 

contamos com a colaboração de 53 voluntários. 

O voluntariado é muito importante, pois além de contribuir com a instituição nas 

demandas, também é uma forma de mais pessoas conhecerem o trabalho 

executado, contribuir com a missão e objetivos institucionais. 

Os voluntários são muito comprometidos e levam o trabalho muito a sério, muitas 

vezes comentaram que chegaram na instituição para ajudar e saem de lá 

extremamente gratos em poder contribuir com o trabalho.  

No mês de Dezembro foi possível reunir um parte desse grupo para um momento 

especial com um café da manhã com nossa equipe, proporcionando um momento de 

comunhão. O encontro contou com uma palavra de agradecimento pela diretora, por 

todo o tempo e dedicação à missão da instituição e uma reflexão pelo coordenador 

de projetos. Aproveitamos a oportunidade para compartilhar as alterações na lei 

especialmente quanto à proteção de imagens e informações dos nossos atendidos e, 

ao final cada um recebeu uma linda lembrancinha em forma de gratidão pelo 

voluntariado realizado durante o ano. 
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11.  ARTICULAÇÃO EM REDE 
 
 

ORGANIZAÇÕES NATUREZA DA INTERFACE 
 
interINTERFACE 
NTERINTERFACEINTERFACE 

Banco de alimentos Parceria 

Biblioteca (Serraria e Promissão) Apoio  

Casa Beth Lobo Apoio 

Centro Cultural (Serraria, Ruyce e 
Portinari) 

Apoio  

Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) 

Composição / Conselheiro 

Conselho Municipal dos direitos da 
criança e do adolescente (CMDCA) 

Composição / Conselheiro 

Conselho Tutelar  Encaminhamentos  

Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS) / Centro, Leste e 
Inamar 

Parceria 

Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) 

Parceria 

Ficar de Bem - CRAMI Apoio 
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Instituto Filantropia Formação 

Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) 

Apoio 

RECAD Apoio 

Secretaria de Assistência Social e 
Cidadania (SASC) 

Convênio  

Vigilância Socioassistencial (SASC) Parceria 

Secretaria de Cultura Apoio 

Secretaria de Esportes Apoio 

Secretaria de Cultura Apoio 

Teatro Clara Nunes Apoio  

Unidade Básica de Saúde (Serraria, 
Ruyce e Casa Grande) 

Parceria 

 
 

12.INFRAESTRUTURA 
 
Relação de equipamentos/móveis disponíveis para os serviços/ programas: 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Secretaria (mobiliada) 

3 Salas de administração (mobiliada) 

1 Sala de serviço social (mobiliada) 

5 Banheiros para colaboradores 

1 Refeitório com mesas e bancos 

3 Banheiros masculino para atendidos 

3 Banheiros feminino para atendidas 

1 Cozinha industrial equipada 

1 Padaria industrial equipada 

1 Brinquedoteca 

1  Lavanderia equipada 

1  Anfiteatro 

1 Quadra interna coberta  

1 Quadra externa descoberta 

2 Salas de reunião / planejamento (Mesas, cadeiras) 

1 
Sala de Informática (11 computadores, cadeiras, 
mesa e armário) 

1 Sala Espelhada para dança / teatro (som e TV) 

1 Playground infantil externo 

9 Salas mobiliadas para atividades e oficinas 
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1 Sala de Jogos 

1 Espaço com churrasqueira 

1 Marcenaria 

1 Almoxarifado  

1 Sala de descanso para colaboradores 

 
 
 

13. 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 cento e cinquenta crianças e 

adolescentes. (TC 15.791/17).  

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 e através de bazares 

virtuais e campanhas especiais como a do Inverno (captar recursos para 

alimentação e cobertores para as famílias atendidas) e a de Natal (captar 

alimentos e presentes para o natal das famílias atendidas). 

 

 

14. RECURSOS HUMANOS 

 

Função Quantidade Carga horária Vínculo 

Diretora Executiva 01 Artigo 62, II CLT CLT 

Coordenador de Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Assistente Social 01 30 horas semanais CLT 

Orientadora Social 01 40 horas semanais CLT 

Educador Social 06 40 horas semanais CLT 

Assistente Administrativo 02 40 horas semanais CLT 

Instrutor de Informática 01 40 horas semanais CLT 
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Motorista 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de limpeza 01 40 horas semanais CLT 

Voluntários 53 Não se aplica Voluntariado 

Jovem aprendiz 01 
 18 horas semanais 

/práticas 
CLT 

Motorista (afastado) 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira (afastada) 01 40 horas semanais CLT 

 

 
 

15. MANUTENÇÕES E REFORMAS 

 
 

A manutenção proporciona a conservação, segurança e conforto no imóvel 

contribuindo na prevenção de acidentes e redução dos custos, além de 

proporcionar qualidade na execução dos programas e atendimentos.       

Em 2021 a TABEA realizou diversas manutenções e melhorias que constavam 

no planejamento além de outras que puderam ser realizadas com segurança já 

que ficamos alguns meses sem atividades presenciais com as crianças e 

adolescentes.   

As ações realizadas tiveram como objetivo preservar a estrutura, proporcionar 

segurança, identificar a instituição, qualificar o atendimento, proporcionar o 

bem estar dos atendidos, da equipe e de todos que utilizam o espaço, entre 

outros. 

Foram realizadas melhorias e ampliação da marcenaria, substituição e 

melhorias de ventiladores e parte elétrica das salas de atendimentos, pintura 

nas paredes do pátio interno que é utilizado como refeitório durante o dia e 

local de cultos e programações à noite, limpeza e melhorias nos jardins e horta, 

pintura nos corredores, limpezas e melhorias na quadra e anfiteatro dentre 

outros.  
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Foto: Área da Marcenaria   

   
Foto: Instalação dos revestimentos das salas.  
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Foto: Reforma das mesas   
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Foto: Pintura interna do pátio  
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Foto: Piso da Marcenaria 

  

   
Foto: Manutenção dos Refletores  
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16. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

ATIVIDADE N° DE ATENDIDOS 

Contraturno escolar   250 crianças e adolescentes 

Famílias atendidas  557 pessoas 

Oficina de Esportes 54 crianças e adolescentes 

Cursos  283 alunos 

Atendidos diversos (outros) 208 pessoas 

TOTAL DE ATENDIDOS 1.352 pessoas 

ATENDIMENTOS N° ATENDIMENTOS 

Atendimentos crianças e adolescentes  32.450 atendimentos 

Atendimentos famílias  26.192 atendimentos 

Atendimentos diversos  25.230 atendimentos 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 83.872 atendimentos 

 

 
17. RESULTADOS QUALITATIVOS 

✓ A redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social mediante 

entrega regular de alimentos e itens de necessidade básica; 

✓ 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 e em situações de 

vulnerabilidade social; 

✓ Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 

✓ Formações e qualificações profissionais continuadas proporcionadas à 

equipe de trabalho; 

✓ Ações de preservação do meio ambiente; 

✓ Participação regular nos Conselhos Municipais e Comissões; 
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✓ Atendimentos, orientações e encaminhamentos de usuários conforme 

demandas diárias; 

✓ Aumento da autoestima e da valorização pessoal e familiar através das 

atividades desenvolvidas; 

✓ Aumento da saúde física e bem-estar através das atividades 

desenvolvidas; 

✓ Conscientização quanto ao bom uso do tempo bem como à busca da 

saúde emocional diante das atividades propostas; 

✓ Diminuição da falta de informação e conscientização quanto à prevenção 

e a não prática de maus tratos e violência no âmbito familiar; 

✓ Atendimentos sociais regulares presenciais de forma individualizada e 

de forma remota através de telefone e WhatsApp. 

✓ Inclusão e qualificação em cursos para comunidade. 

 
18. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

A responsabilidade socioambiental é um conjunto de atitudes, podendo ser 

individuais ou empresariais, que buscam o desenvolvimento sustentável. As 

atitudes tomadas levam ao crescimento econômico e proporcionam a proteção 

do meio ambiente. 

Diante do exposto a TABEA tem como um dos seus valores a 

Responsabilidade Socioambiental com o objetivo não só de falar sobre 

cidadania, sociedade, responsabilidade e meio ambiente, mas com um plano 

de gestão que visa ser transparente em suas ações institucionais em relação a 

sociedade, comprometendo-se através de suas práticas com a preservação do 

meio ambiente e seus recursos naturais além de promover ações que 

enfatizem esses princípios. 

 

As principais ações desenvolvidas foram: 
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✓ Separação de materiais destinando vidro, plástico e metais para pessoas 

da comunidade local que atuam na reciclagem de materiais. Os 

orgânicos foram reaproveitados na adubação do solo de nossa horta; 

✓ Desenvolvimento de atividades com os atendidos que ensinaram e 

estimularam a preservação do meio ambiente, a reciclagem, o 

reaproveitamento de materiais e a conscientização contra o desperdício; 

✓ Desenvolvimento de atividades com os atendidos estimulando o convívio 

familiar, a valorização de cada ente familiar, o bom uso do tempo e a 

interação familiar; 

✓ Promoção de atividades e campanhas preventivas contra violência e 

maus tratos no ambiente familiar; 

✓ Desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas com 

reaproveitamento de itens e objetos para promover a saúde mental, 

física e o bem-estar dos atendidos; 

✓ Equipe de trabalho formada por pessoas de diferentes formações e 

culturas além de contratação de colaboradores que moram no entorno 

da instituição e estão inseridos nas comunidades atendidas e/ou que 

estavam desempregados há muitos meses; 

✓ Manutenção da área externa, no espaço verde para estimular o convívio 

no local; 

✓ Utilização de telhado transparente em todo o pátio interno de modo a 

proporcionar economia na utilização de energia elétrica bem como 

utilização da luz solar durante a realização de atividades diurnas nessa 

área; 

✓ Economia na utilização de água encanada e preservação dos recursos 

naturais pois a organização possui poço artesiano que abastece todos 

os banheiros utilizados no dia a dia; 
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✓ Compras de alimentos e materiais pedagógicos e de escritório no 

entorno da região estimulando o comércio local e do Município; 

✓ Redução na utilização de descartáveis com utilização de garrafas e/ou 

copos pela equipe de trabalho; 

✓ Sala para descanso da equipe com cantinho para leitura; 

✓ Substituição de lâmpadas por outras mais econômicas nas áreas de 

maior utilização; 

✓ Diminuição na utilização de papel impresso ampliando a utilização das 

mídias sociais especialmente na apresentação de relatórios e prestação 

de contas aos apoiadores e parceiros. 
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19. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Pesquisa realizada com 143 crianças e adolescentes.  

 

. QUANTO AO ATENDIMENTO 

1.1 Como você foi recebida (o) no serviço? 
(gentileza/atenção) 
 

■ Ótimo (124 respostas) 

■ Bom (11 respostas) 

■ Regular (3 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
5 pessoas não responderam 

 
  

1.2 Orientações/ informações 
 

■ Ótimo (115 respostas) 

■ Bom (28 respostas) 

■ Regular (0 resposta) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
0 pessoas não responderam 

 
 

1.3 Apresentação do serviço 
 

■ Ótimo (117 respostas) 

■ Bom (21 respostas) 

■ Regular (4 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
1 pessoas não responderam 
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2. QUANTO A ESTRUTURA 

1.1 Recepção 
(assentos, bebedouros, banheiros, etc) 
 

■ Ótimo (111 respostas) 

■ Bom (24 respostas) 

■ Regular (4 respostas) 

■ Ruim (1 resposta) 
 
3 pessoas não responderam 

 
  

1.2 Higiene, organização e limpeza do local 
(gentileza/atenção) 
 

■ Ótimo (124 respostas) 

■ Bom (16 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
3 pessoas não responderam 

 
 

1.3 Salas de reuniões coletivas 
 

■ Ótimo (114 respostas) 

■ Bom (26 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
3 pessoas não responderam 

 
 

1.4 Salas de atendimento individualizada 
 

■ Ótimo (112 respostas) 

■ Bom (24 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
7 pessoas não responderam 

 
 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

116 

1.5 Outros espaços utilizados 
(Quadras, parques, praças, etc) 
 

■ Ótimo (111 respostas) 

■ Bom (25 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
7 pessoas não responderam 
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3. QUANTO AOS PROFISSIONAIS 

1.1 O trabalho desenvolvido pela direção é: 
 

■ Ótimo (123 respostas) 

■ Bom (10 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
10 pessoas não responderam 

 
  

1.2 O trabalho desenvolvido pela coordenação 
é: 
 

■ Ótimo (115 respostas) 

■ Bom (18 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
10 pessoas não responderam 

 
 

1.3 O trabalho desenvolvido pelos técnicos é: 
 

■ Ótimo (112 respostas) 

■ Bom (17 respostas) 

■ Regular (3 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
11 pessoas não responderam 

 
 

1.4 O trabalho desenvolvido pelos 
educadores/facilitadores é: 
 

■ Ótimo (114 respostas) 

■ Bom (19 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
10 pessoas não responderam 
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1.5 O trabalho desenvolvido por outros 
profissionais 
(Auxiliar de serviços gerais, cozinheira, motorista, etc.) 
 

■ Ótimo (115 respostas) 

■ Bom (13 respostas) 

■ Regular (10 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
5 pessoas não responderam 
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4. QUANTO AO ATENDIMENTO NO PERÍODO DA PANDEMIA 

1.1 O uso das ferramentas tecnológicas 
colaborou para o atendimento prestado pela 
Organização? 
 

■ Ótimo (105 respostas) 

■ Bom (26 respostas) 

■ Regular (2 respostas) 

■ Ruim (1 resposta) 
 
9 pessoas não responderam  
  

1.2 De uma forma geral como foi o 
atendimento prestado durante este período? 
 

■ Ótimo (113 respostas) 

■ Bom (18 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
12 pessoas não responderam 

 

 

5. DE FORMA GERAL COMO VOCÊ AVALIA O TRABALHO 

REALIZADO PELA ORGANIZAÇÃO? 

■ Ótimo (130 respostas) 

■ Bom (5 respostas) 

■ Regular (0 respostas) 

■ Ruim (0 respostas) 
 
8 pessoas não responderam 
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20. DEPOIMENTOS 

 

O núcleo  social Tabea foi e está sendo a melhor ajuda que tenho  há 7 anos 
com os meus 4 filhos, pois se NÃO  fossem a ajuda do projeto meus filhos 
estariam na rua sem atividades e necessitados de alimentação, mas a 
importância  de ter conhecido o núcleo  foi a melhor bênção  só  tenho gratidão  
por esses anjos que apareceram na minha família,  meus filhos contam as 
horas para estar no projeto e isso me faz me sentir feliz e segura que Deus  
abençoe  sempre esses anjos para continuar suas bençãos.  

Ana Paula (mãe da Agatha, Miguel, Gabriel e Ezequiel) 

 

 

Pra mim Deus colocou vocês em minha vida, pois só tenho agradecer vocês 
são 10, minha filha ama ir pra o Projeto. Muito obrigado por tudo, só tenho 
agradecer. 

Lilian (mãe da Letícia Félix) 

 

Eu acho que o trabalho que o núcleo social fez e faz ao longo desse quase 20 
anos ajudando tanto as crianças como também a comunidade, um trabalho 
incrível, ajudar é sempre bom e quando se trata de ajudar o próximo a Tabea 
não poupa esforços para fazer o melhor possível. Vocês todos estão de 
Parabéns que esse trabalho possa continuar por muitos anos .Obrigado. 

Rosiléia (mãe do Nikolas Gabriel ) 

 

Quero parabenizar o projeto TABEA pelo excelente trabalho e também a 
equipe que tem uma ótima didática para ensinar as crianças e adolescentes. 
Meus filhos adoram participar e tenho certeza que eles  aproveitam bastante e 
traz muito resultado comportamental e educacional. A equipe é excelente e tem 
uma ótima estrutura. Agradeço a Tabea por essa oportunidade maravilhosa 
que vocês nos ofereceu. 

Maria Eva (mãe do Allan, Daniel e Vinicius) 

 

 
O Projeto é muito importante na minha vida, eu gosto muito de participar, aqui 
eu tomo café, almoço, faço as atividades, brinco e jogo bola. O projeto me 
ajudou bastante quando não tinha o que comer em casa, eu comia na Tabea e 
a comida é muito boa parece de restaurante.  

Lucas Carlos, atendido 
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O projeto mudou muito a minha vida, pois antes eu passava o dia inteiro na 
rua, ficava no celular. Quando minha amiiga me indicou o Projeto Tabea eu 
aceitei e desde o primeiro dia eu gostei muito. A comida é muito boa, as 
atividades especiais, gosto dos tios e de tudo. 

Yasmin Vitória Araújo, atendida 
 
 
 

Antes de entrar no projeto eu não fazia nada quando chegava da escola, agora 
eu tenho muitas atividades que faço com os tios aqui. Gosto da muito das 
atividades, da comida também, aqui é muito legal. 

Beatriz de Oliveira, atendida 
 
 

Eu gosto do Projeto porque aqui aprendemos a ter autoconfiança e pude 
descobri quem realmente sou. O projeto mudou minha vida de forma tão rápida 
que hoje em dia não sou mais a mesma pessoa. Eu também gosto muito dos 
passeios, brincadeiras e conhecer pessoas novas. O meu educador apresenta 
várias formas de atividades, são muito legais, ele interage com a gente e faz 
muitas brincadeiras legais. 

Luiz Felipe, atendido 
 
 
 

Minha paixão pela marcenaria nasceu quando eu fui na casa de uma amiga do 

trabalho. A cidade que eu morava por ser pequena e pouco desenvolvida eu 

nunca havia visto um móvel planejado, porém muito caro e fora da minha 

realidade. Ouvi sobre o curso de marcenaria e fiz minha inscrição. No curso 

aprendi a fazer várias coisas, banquinhos, criado mudo, fiz também 

marchetaria que é técnica diferenciada e cheia de detalhes.  Com o 

aprendizado do curso fiz meu guarda roupa, minha mesa, alguns nichos, um 

armário. Por enquanto não trabalho na área e veio a pandemia e essa crise 

mundial, estou desempregada, mais faço pequenas peças e vendo e isso tem 

me ajudado. 

Maria Aparecida Oliveira da Silva, curso de marcenaria 

 

Obrigada a Leo Madeiras e a Tabea pelo curso de marcenaria, era o sonho, 
mais não tinha condições de fazer e a parceria me ajudou a realizar. Já realizei 
trabalhos em apartamentos e ongs. Estou na área de marcenaria em uma 
empresa. Muito obrigado. 

Amaro José Silva de Mendonça, aluno do curso de marcenaria 
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O Curso foi para mim abrir novos horizontes, me mostrou que eu posso ir 

longe, ser independente,  ser  dona  do  meu  próprio negócio, que  tem  lugar 

para  todos  vender  seu  produto, me incentivou, me deu  ideias, me  deu 

choque de  autoestima, me  fez  ver que  posso ir muito  longe,  era  isto que eu 

estava  buscando  e não  achava e este  curso  fez isso por  mim. Não tenho 

palavras para agradecer, principalmente ao  Sebrae e as  pessoas  envolvidas.   

Obrigada Tabea por investir na comunidade. 

Dercy Palmeira de Castro Both, aluna do Curso na área de panificação e 

confeitaria. 

 
 

Eu sou colaboradora da Tabea a seis anos, antes de começar a trabalhar no 
núcleo conhecia só por nome. Comecei a ir como voluntária e me apaixonei 
pelo trabalho lindo que é realizado, passou um tempo surgiu uma vaga de 
emprego, aceitei e estou até hoje. Pra mim trabalhar no Núcleo é um grande 
prazer, é diferente de tudo o que eu já fiz e me sinto realizada, gosto do que eu 
faço e enquanto Deus me quiser no Núcleo vou realizar o meu trabalho com 
todo amor e carinho.  

Jucilene, colaboradora  
 

 
 
Trabalhar no Núcleo Social é prazeroso, além de muito importante, pois me 
sinto cumprindo uma missão. Sinto alegria em estar com meus colegas de 
trabalho, com o pessoal da marcenaria, padaria e, principalmente, com as 
crianças que frequentam o Núcleo. Sou grato por tudo que vivo ali e pelo 
cuidado e respeito que recebo de todos. Passei um tempo afastado por conta 
de um acidente domiciliar e senti muitas saudades das pessoas, do trabalho e 
de tudo que envolve esse lugar.  

Antonio Carlos, colaborador 
 
 
 

É um privilégio gratificante ser voluntária deste projeto, vou com a intenção de 
servir e volto sempre com a sensação de que fui servida, é transformador, 
maravilhoso! Agradeço a Deus pela oportunidade e que me abençoou com 
dons e talentos. 

Serrana, voluntária 
 
 
 
Ser voluntária do Núcleo para mim como um trabalho remunerado não é fazer 
de qualquer jeito. Muito bom saber que posso ajudar manter lugar limpo e  
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organizado. A equipe é maravilhosa, um carinho que eu nem esperava, sempre 
preocupada comigo, isso deixa a gente a vontade, tudo com muito respeito.  

Rosângela, voluntária. 
 

 
 
 
 
 

Diadema, 10 de fevereiro de 2022. 
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