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Apresentação da Organização 
 

Associação Batista de Beneficência Tabea – Núcleo Social de Diadema é uma 
instituição social sem fins lucrativos, cuja missão é resgatar a dignidade das crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para uma nova perspectiva de 
vida. A UPS (Unidade de Prestação de Serviço) Núcleo Social de Diadema executa 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Básica que tem 
por finalidade atender crianças e adolescentes da região em situação de 
vulnerabilidade social oferecendo atividades socioeducativas que viabilizem a 
transformação de sua condição. A unidade oferece também cursos para qualificação 
profissional de jovens e adultos em parceria com outras Instituições.  A unidade está 
localizada no município de Diadema, a 17 km da capital paulista.  
A Associação Batista de Beneficência TABEA através do Núcleo Social em Diadema 
desenvolve um projeto sócioeducativo voltado para o atendimento de crianças e 
adolescentes e suas famílias com o objetivo de alcançar através das ações 
desenvolvidas o resgate ao direito da criança e adolescente, a inclusão social, os 
valores e princípios morais, éticos e de cidadania. Todas as atividades 
desenvolvidas tem como princípio a concepção da pessoa como ser único e integral. 
O atendimento às crianças e adolescentes acontece no contraturno escolar 
oferecendo alimentação, atividades lúdicas para desenvolvimento cognitivo, 
emocional, cultural além de atividades esportivas e recreativas. Para os jovens e 
adultos da comunidade ofereceu cursos na área de Inclusão Digital e Marcenaria. 

 

Finalidades Estatutárias 
 

A Associação Batista de Beneficência Tabea é uma associação civil sem fins 
lucrativos (cf. art.1º do Estatuto), cuja finalidade é a prática de atividades de defesa 
de direitos sociais, de obras assistenciais e filantrópicas atendendo aos preceitos da 
Lei Orgânica de Assistência Social sem fazer distinção alguma quanto à raça, cor, 
sexo, condição social, credo político ou religioso dos usuários (cf. art.2º). 
 

Missão 
 
Resgatar a dignidade do ser humano para uma nova perspectiva da vida através de 
atividades socioeducativas. 
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Visão 
 
Ser referência na promoção da dignidade humana e na transformação social. 
 

Valores 
 
Compaixão, valorização da pessoa, excelência, transparência, impacto e 
responsabilidade socioambiental. 

 

Objetivos 
 
Geral 
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários. Possibilitando acessos a experiências e manifestações 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas 
sociabilidades. 
 
Específicos 

 Promover a valorização de princípios éticos; 

 Trabalhar a percepção de si e do outro indivíduo através de dinâmicas; 

 Prevenir quanto ao trabalho infantil, uso de drogas e exploração sexual; 

 Incentivar e estimular a frequência escolar e a melhora no desempenho 
escolar; 

 Estimular o pensamento da preservação ambiental e de desenvolvimento 
sustentável, 

 Desenvolver com a família fóruns de debates. 

 
Justificativa 

 

De acordo com o Censo de 2010/ IBGE a população é de 386.089 habitantes, o 
município possui 78.959 crianças e adolescentes entre 0-19 anos (fonte IBGE, 
dados estatísticos cidades 2010) e 61,04% da população vivem em situação de 
pobreza, com renda familiar de até 2 salários mínimos. Com o cruzamento desses 
dois dados, e também conforme o mapa de exclusão do município, pode-se estimar 
que há muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 
público potencial da Assistência Social. 

 
Infraestrutura 

 

A Organização possui prédio, com 4 salas para administração, banheiros para 
colaboradores, refeitório, banheiros para atendidos (fem/masc), cozinha industrial, 
padaria industrial, sala de informática, uma quadra interna coberta e uma quadra 
externa descoberta, 8 salas para oficinas, 1 sala com espelho para dança/teatro, 1 
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brinquedoteca, 1 sala de jogos, lavanderia equipada, 1 sala de reunião, anfiteatro 
com equipamento multimídia e playground infantil externo. 
A manutenção do espaço físico é realizada através de campanhas, eventos, 
doações de pessoas físicas e parcerias. 
 

Público Alvo 
 

Crianças e adolescentes de 06 e 15 anos e seus familiares que se encontrem em 
situação de vulnerabilidade, risco pessoal e/ou social, residentes na região Centro-
oeste e Leste (Vila Nogueira, Marilene, Promissão e casa Grande) encaminhado 
pelo CRAS/CREAS, atingindo o mínimo de 50% de público prioritário.  
 

Atividades / programas e serviços 
 
I - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos:  
Serviço oferecido à crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, referenciados 
pelo CRAS e CREAS das regiões Centro Oeste (Serraria) e Leste (Promissão, Vila 
Nogueira, Marilene e Casa Grande) e com outros recursos. As atividades são 
realizadas no contraturno escolar, visando o fortalecimento dos Vínculos familiares e 
comunitários, priorizando o público prioritário, trocas culturais e de vivência entre 
pessoas, incentivando a participação social, o convívio familiar e comunitário e 
trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade.  
 A atividade é realizada de segunda a quinta feira das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 
17:30 com as crianças e adolescentes, na sexta feira a equipe realiza planejamento, 
visitas domiciliares, formações e reuniões internas. As crianças e adolescentes ficam 
na Instituição 4 horas diárias. 
As oficinas realizadas são Artesanato, contação de histórias, cantinho lúdico, eco 
cidadania, corpo e mente, recreação, esportes e informática, integração kids e 
integração teen, levando-os ao desenvolvimento das áreas cognitiva, física e 
emocional. As atividades foram desenvolvidas de forma lúdica, respeitando as faixas 
etárias e o desenvolvimento individual. O objetivo das oficinas propostas eram 
favorecer o desenvolvimento da relação afetiva, a sociabilidade e a convivência 
grupal. Abaixo estão as oficinas desenvolvidas no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e as atividades extras realizadas pela Instituição: 

 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

 
A contação de história é um momento onde se trabalha o cognitivo das crianças, 
auxiliando na aquisição da linguagem, interpretação de texto, estímulo à leitura e 
alfabetização. É desenvolvida através de rodas de leituras dirigidas ou 
compartilhadas, utilizando marionetes e outras tecnologias. Também por teatro e 
interpretações de histórias.  
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Foto: Roda de leitura e contação de história da Chapéuzinho vermelho com interpretação teatral.  
 

A oficina foi ofertada as crianças da instituição, tendo em média cento e sessenta 
participantes, acontecendo uma vez por semana e sendo aplicados por educadores, 
orientadores sociais e voluntários.  
 

CANTINHO LÚDICO/HORA DO LÚDICO 
 

Essa oficina se apresenta em uma forma de apoio ao aprendizado das ciências por 
meio do lúdico, respeitando a idade e os limites dos grupos. Auxilia no 
desenvolvimento do cognitivo através de jogos pedagógicos, brincadeiras lúdicas, 
dinâmicas etc.  
 

  
Foto: Momento de reflexão e jogo pedagógico gigante.  
 

A oficina foi direcionada às crianças e adolescentes que fazem parte da instituição, 
com trezentos e vinte atendimentos, sendo aplicada duas vezes por semana e 
elaborada por educadores e orientadores sociais.  
Percebe-se que com a aplicação desta oficina as crianças e adolescentes 
alcançaram um melhor desenvolvimento no campo das ciências. Também foram 
alcançados resultados positivos referentes a conhecimentos biológicos e 
geográficos, dentre outros. As crianças e adolescentes puderam compreender 
melhor algumas atividades que antes lhes eram de extrema dificuldade, 
conseguindo identificar situações onde se aplicava o que foi trabalhado com os 
educadores. É notável a melhora da autoestima, onde eles percebem que são 
capazes de aprender brincando, construindo e renovando a forma de adquirir 
conhecimento.  
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RECREAÇÃO 

 
A oficina de recreação é voltada para a diversão, entretenimento e socialização das 
turmas. É desenvolvida por meio de brincadeiras em ambientes distintos, como na 
quadra, brinquedoteca ou pátios, por exemplo. Nessa oficina também se resgata a 
importância do brincar, do trabalho em equipe, a valorização da pessoa e do grupo.  
 

  
Foto: Jogos de mesa e gincana.  
 

Essa atividade é voltada para as crianças e adolescentes, com trezentos e vinte 
atendimentos, acontecendo duas vezes por semana, planejada e aplicada pelos 
educadores e orientadores sociais. 
 

  
Foto: Brincadeiras no pátio externo e interno.  
 

Observa-se que após as atividades cooperativas, focadas na união do grupo, as 
crianças e adolescentes passaram a apreciar melhor os talentos dos amigos, os 
valorizando como pessoas e entendendo que em equipe obtemos resultados 
melhores. Também há uma compreensão superior sobre o ganhar e perder. Os 
atendidos demonstraram comportamento positivo a liderança e execução de 
comandos, aperfeiçoando o psicomotor. Suas habilidades físicas, mentais e sociais 
foram satisfatoriamente desenvolvidas.  
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AÇÕES INTEGRADAS 
 

A oficina de ações integradas trabalha assuntos variados, desde a saúde, como 
assuntos relacionados à política e afetividade. A atividade é desenvolvida por meio 
de rodas de conversas, dinâmicas e brincadeiras.   
 

   
Foto: Dinâmica e cartaz contra o abuso infantil.  
 

Assim como as outras oficinas, esta é oferecida a todas as crianças que fazem parte 
do atendimento, tendo em média cento e trinta crianças participantes, acontecendo 
uma vez por semana, sendo planejada e aplicada pela equipe de educadores e 
orientadores sociais.  
 

   
Foto: Sensibilização contra o trabalho infantil  
 

A oficina proporciona às crianças autonomia, tornando-as cientes de sua importância 
como pessoas e cidadãos, auxiliando-os em seu pleno desenvolvimento, fazendo-os 
também, compreender seus direitos como seus deveres.    
 

ARTES/ARTES E RECICLAGEM 
 
Nesta oficina são trabalhadas atividades que desenvolvem o psicomotor, o cognitivo, 
o social e o afetivo das crianças e adolescentes por meio de recorte e colagem, 
confecção de bonecos e objetos recicláveis; estruturação de cartazes e pinturas, 
música, dança, teatro, pantomima entre outras atividades que englobam o mundo 
das artes. 
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Fotos: confecção de cartazes pelos direitos das crianças e apresentação de dança.  
 

As atividades foram direcionadas para as crianças e adolescentes, totalizando 
trezentos e vinte atendimentos. 
Essa oficina acontece duas vezes por semana. É desenvolvida e aplicada pela 
equipe de educares e orientadores sociais. 
 

    
Foto: Confecção de lembrancinha dos aniversariantes e releitura do quadro de Romero Britto – Cat. 
 

A oficina de artes promove: a curiosidade, o desenhar, o aperfeiçoar, o construir, o 
criar, a imaginação, o expressar-se, o redigir, o ouvir, o ajudar, o executar, o realizar, 
o criar, o ilustrar, o assistir, o respeitar, o escolher, o organizar, o liderar, dentre 
outras metas. Os resultados obtidos vêm desenvolvendo positivamente as relações 
interpessoais, familiares e grupais. Além da sensibilização das crianças e 
adolescentes para determinados assuntos que antes era de desconhecimento do 
grupo.  
 

ECO CIDADANIA 
 
Nessa oficina são trabalhados conceitos que desenvolvem a cidadania, visando o 
adolescente como protagonista de sua vida, dono de sua história. Por meio de rodas 
de conversas e outras atividades que coloquem os adolescentes como criadores de 
ações diante de situações problemas.  
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Foto: Rodas de conversa. 

 
Foi ofertada para os adolescentes da instituição, com cento e sessenta atendidos, 
acontecendo uma vez por semana, sendo planejada e aplicada por educadores e 
orientadores sociais. 
A oficina promove aos adolescentes, autonomia, tornando-os cientes de sua 
importância como pessoas e cidadãos, promove o conhecimento na área do meio 
ambiente, auxilia-os em seu pleno desenvolvimento, fazendo-os também, 
compreender seus direitos como seus deveres. Adolescentes mais conscientes e 
comprometidos com o meio ambiente e a reciclagem.  
 

CORPO E MENTE 

 
Oficina voltada para atividades que auxiliam os adolescentes em seu pleno 
desenvolvimento mental, por meio de reflexões e ações que os levam a bons 
hábitos, resgatando a dignidade e os fazendo refletir em tomadas de decisões para 
o bem estar do corpo.  
 

  
Foto: Reflexão em sala e dia da beleza.  
 

Foram atendidos cerca de cento e sessenta adolescentes, acontecendo duas vezes 
por semana, sendo planejada e aplicada pelos educadores e orientadores sociais.  
Adolescentes mais conscientes de seu valor, mais ativos e pensantes, grupos que 
compreendem que são capazes de tudo, basta sair da zona de conforto e tentar 
realizar. 
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OFICINA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 
 
Nessa oficina trabalham-se conteúdos teóricos e práticos de vários esportes, entre 
atividades recreativas.  
 

    
Foto: Futebol e jogo da velha humano 

 
Atividades aplicadas a todas as crianças e adolescentes, totalizando trezentos e 
vinte atendimentos, acontecendo duas vezes por semana. 
 Após a aplicação dessa oficina, percebeu-se que as crianças e adolescentes 
tiveram um maior domínio psicomotor, cognitivo, social e afetivo, tendo aumento da 
autoestima e valorização da pessoa. Os atendidos puderam aprimorar os seus 
talentos e descobrir que sabem mais do que imaginam. Desenvolveram um 
excelente trabalho em equipe, cooperando para o bom desenvolvimento das 
brincadeiras e jogos.   
 

INTEGRAÇÃO KIDS / INTEGRAÇÃO TEEN 

 
As oficinas de integração kids e integração teen são voltadas à socialização das 
turmas por meio de brincadeiras, gincanas, trabalho cooperativo e competitivo 
desenvolvido de diversas formas. O maior foco é que as crianças e adolescentes 
aprendam o valor do respeito ao próximo, e como é importante ter empatia pelas 
pessoas, ajudando-as quando possível.  
 

   
Fotos: Gincanas 
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As atividades foram oferecidas a todas as crianças e adolescentes da instituição, 
totalizando trezentos e vinte atendimentos e foram realizadas uma vez por semana.  
 

   
Foto: Momento de reflexão e gincana.  
 

Em longo prazo, as crianças e adolescentes foram desenvolvendo a empatia pelo 
próximo, entendendo a importância do trabalho grupal, percebendo que é preciso 
cooperar para um bem maior. Compreenderam que juntos são mais fortes, e que é 
de suma importância valorizar os atos dos colegas. Ainda, as crianças e 
adolescentes mais velhos aprenderam a cuidar dos mais novos de forma graciosa e 
com amor. Construíram juntos, vínculos que serão levados a diante.  
 

OFICINA DE INFORMÁTICA 

 
Nessa oficina os adolescentes aprendem o básico da informática tendo como pontos 
positivos grupos pequenos para melhor desenvolvimento da atividade. 
 

  
Foto: Entrega de certificados 
 

A oficina foi ofertada para os adolescentes, acontecendo duas vezes na semana, 
sendo aplicada por educador capacitado da área.  
Com a aplicação dessa oficina, os adolescentes tem elevação da autoestima, são 
capacitados a operar as ferramentas hardware e software obtém conhecimento 
básico de informática além de se sentirem valorizados como pessoa.  
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II - Atividades extras 
 
 

FESTAS DOS ANIVERSARIANTES 
 

As festas dos aniversariantes são eventos diferenciados para a socialização das 
turmas que a instituição oferece a todos os atendidos. Uma celebração, na qual os 
aniversariantes ganham destaque, recebem uma lembrancinha e festejam seu 
aniversário com os amigos.  
 

 
Foto: Hora do parabéns 
 

É uma integração distinta, planejada apenas para se festejar as vidas dos que 
completaram mais um ano. Há brincadeiras grupais, brinquedões como: pula-pula, 
castelinho, piscina de bolinha. Outros jogos menores confeccionados na própria 
instituição como: boca do palhaço, acerta lata, pescaria, rabo do burro, mini golf, 
laça boi, lambida da vaca entre outros. Nas brincadeiras as crianças e adolescentes 
são presenteados com brindes e doces. Também a comida preparada para eles é 
diferenciada dos demais dias. Um cardápio todo planejado e esquematizado para 
deixar o dia como uma festa diferenciada, com muita decoração, música e interação.   
As festas são ofertadas a todos os atendidos do Núcleo Social Diadema, com média 
de trezentos e cinquenta crianças e adolescentes presentes, sendo que elas 
acontecem bimestralmente. Nesse dia, além dos funcionários, há demanda de 
voluntários. 
Os adolescentes são fundamentais para a organização das festas. Eles 
confeccionam as lembrancinhas, auxiliam nas decorações e sempre há disposição 
da parte deles para ajudar. Esse tipo de atividade os leva a entenderem melhor o 
senso de responsabilidade, tornando-os protagonistas dessa ação e parte 
fundamental para a realização das festas. Tornam-se dispostos, ativos e apresentam 
muita vontade em fazer algo que beneficiará a todos.  
As festas proporcionam às crianças e adolescentes elevação da autoestima, 
sensação de cuidado e valorização, bem estar, diversão e socialização entre todos 
os grupos. 
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CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA 
 

Durante o mês Março, o qual comemoramos a páscoa, foi desenvolvido com as 
crianças e adolescentes, diversas atividades em grupo para que compreendessem 
qual o significado da verdadeira celebração da páscoa. Com isso, todos puderam 
fazer apresentações especiais voltadas para esse tema. Houve dança, coral e 
contação de história com cartazes.  
 

    
Foto: Coral e dança 
 

Após as apresentações todos os grupos foram separados para que de forma atrativa 
e lúdica, pudessem entender como se deu a primeira páscoa. Foi realizada uma 
simulação, na qual cada grupo pôde experimentar as comidas que foram oferecidas 
na páscoa antiga. 
 

   
 Foto: Simulação da primeira ceia de páscoa. 

 
Essa celebração foi oferecida para todas as crianças e adolescentes atendidos pelo 
Núcleo. Os mesmos se organizaram de modo que planejaram as apresentações 
para todas as turmas. Participaram da celebração cerca de trezentos e vinte 
crianças e adolescentes. Essa atividade aconteceu no dia 24 de Março de 2016 
como uma festividade cultural.  
Também aconteceu uma arrecadação de caixas de bombons feita pelos 
colaboradores da Instituição. A campanha permitiu com que cada criança e 
adolescente pudesse receber uma caixa de chocolate.  
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Foto: Entrega dos chocolates 

 
Elas foram protagonistas de toda a celebração e se sentiram valorizadas ao 
ganharem seu presente. Isso fortaleceu a autoestima deles e fez com que se 
sentissem mais amados.  

 

 
CELEBRAÇÃO DO DIA DA FAMÍLIA 

 
Em Maio é comemorado o Dia da Família; nossas crianças e adolescentes 
prepararam uma celebração muito especial para homenagearem suas famílias com 
diversas apresentações. Dentre elas estão: danças, coral, pantomima, teatro de 
fantoches e jogral.  
 

  

Foto: Dança e Coral 

As crianças e adolescentes juntamente com os educadores e orientadores sociais, 
tiveram a liberdade de criar as apresentações para as famílias. A celebração ocorreu 
no dia vinte de Maio de 2016, às 18 horas, com aproximadamente 150 participantes.  
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Foto: Pantomima e jogral 

Em suma, foi uma noite muito prazerosa e emocionante onde os familiares puderam 
perceber o grande aprendizado que suas crianças e adolescentes estão tendo no 
Núcleo. Também alguns familiares conheceram o enorme potencial e talento que 
suas crianças e adolescentes têm. Carla (nome fictício), de onze anos, uma de 
nossas crianças disse assim: “Nós gostamos de trazer nossos familiares, para eles 
verem o que sabemos fazer, aquilo que aprendemos...” Também acrescentou que foi 
muito bonito ver todos reunidos para a celebração, e que esse ano, o grupo se 
superou nas apresentações. “Foi tudo ótimo!”, assim ela completou.  
Ainda todas as crianças e adolescentes, sem exceção, apontaram que as 
apresentações foram ótimas e que foi um momento bom para ter a família reunida.  
Ao final da celebração cada criança e adolescente pôde entregar para o 
representante de sua família uma bela lembrança que eles mesmos confeccionaram 
nas oficinas de artes. Essa festividade pôde fortalecer ainda mais o vínculo entre 
Núcleo Social, atendidos e familiares. 
 

ANIVERSÁRIO DE 14 ANOS 
 

Para comemorar os quatorze anos do Núcleo Social Diadema foi realizado um 
momento de celebração especial. As crianças e adolescentes elaboraram diversas 
apresentações, tais como: pantomima, coral e danças com enfoque na gratidão pelo 
serviço prestado, gratidão pelos colaboradores e parceiros que coadjuvam para 
manter o trabalho rico que a Instituição realiza em todos os anos.  
 

  
Foto: Dança e coral.  
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Houve um breve relatório do atendimento a comunidade e quais os trabalhos que a 
Instituição realizou durante o ano. Também uma apresentação em vídeo, mostrando 
um pouco do que o Núcleo Social Diadema faz em seu dia a dia.  
Essa celebração foi estendida a todas as pessoas que desejassem comparecer e 
teve cerca de 400 pessoas presentes. 
O Núcleo foi prestigiado também com a presença das autoridades locais, como o 
senhor prefeito Lauro Michels, dando uma palavra de agradecimento pelo trabalho 
desenvolvido no Núcleo.  

     
 Foto: Coral e palavra do prefeito. 
 

OLIMPÍADAS E PARAOLIMPÍADAS DE FÉRIAS 
 

As Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016 aconteceram no Rio de Janeiro. Inspirados 
nesse evento histórico, a equipe organizou e planejou dois eventos para as 
atividades recreativas e culturais diferenciadas para o período de férias: as 
olimpíadas e paraolimpíadas do Núcleo Social Diadema.  
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Em ambos os eventos, as crianças e adolescentes foram divididos em cinco países, 
onde cada qual fazia referência a um país de um continente diferente, representando 
assim os anéis olímpicos. Eles puderam confeccionar as próprias bandeiras, 
pompons e bandanas de torcida. Nas competições se mostraram muito animados e 
todos estimulavam seus companheiros de equipe para alcançar a vitória.  
Todos os dias eram tragos mensagens reflexivas, visando sempre o trabalho de 
equipe e todos os desdobramentos que esse tema traz consigo, como: união, alvo, 
dedicação, derrota, perseverança, disciplina e honestidade. Sendo assim, eles 
conseguiram entender o verdadeiro espírito olímpico, sabendo ganhar ou perder e 
valorizando o esforço de todos.  
 

  
Foto: confecção de bandeiras.  
 

Nas paraolimpíadas, foi apresentado para as crianças e adolescentes como se dão 
as vivências de um deficiente físico no Brasil. Infelizmente o país ainda é precário e 
obsoleto nesse assunto, pois há pouca acessibilidade a lugares, como a 
atendimentos de saúde específicos para cada deficiência. Também as crianças e 
adolescentes foram levadas a refletir que mesmo com pouco acesso e com uma 
limitação maior, os deficientes podem sim realizar seus sonhos e cumprir suas 
metas para a vida basta querer e buscar aquilo em que se acredita. Todos são 
capazes, e as paraolimpíadas é uma prova disso.  
Os jogos paraolímpicos foram realizados com cadeira de rodas, vendas para simular 
a cegueira, sentados em cadeiras ou chão para impossibilitar o uso das pernas, ou 
com algumas regras que proibissem o uso de um determinado membro do corpo 
para que todos pudessem perceber melhor como se joga com certas limitações.  
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Foto: Handball sentado e corrida com obstáculos de cadeira de rodas.  
 

As atividades foram direcionadas a nossas crianças e adolescentes atendidas no 
contra turno escolar. Com média de sessenta participantes diários, as olimpíadas e 
paraolimpíadas foram realizadas no mês de Julho de 2016. Por meio dos dois 
eventos, os atendidos puderam conhecer alguns jogos olímpicos e paraolímpicos. 
Construíram respeito mútuo entre as equipes, bem como torceram pelos colegas, os 
incentivando mesmo em meio a derrotas. Os grupos também puderam desenvolver 
um pleno trabalho de equipe, trabalhando juntos, elaborando táticas de jogos, 
permitindo discussão e planejamento de equipe.  
Aprenderam a reconhecer e valorizar as habilidades esportivas e artísticas dos 
colegas e das equipes adversárias. Também como a ganhar e a perder.  
Eles se socializaram e interagiram de modo que fizeram mais amizades e se 
dispuseram a ajudar os colegas. 
Quanto às paraolimpíadas, os atendidos compreenderam melhor as complexidades 
que uma pessoa com deficiência passa em seu dia-a-dia, reconheceram que os 
deficientes são tão capazes como qualquer outra pessoa. E quando o assunto é 
acessibilidade ainda temos muito o que aprender.  
As crianças e adolescentes ainda participaram de uma homenagem com troféus e 
medalhas para primeiro, segundo e terceiro lugares. Foi realizado um almoço 
deleitoso e personalizado acompanhado de uma palavra de motivação e gratidão a 
todos.  
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Foto: Medalhas e troféus para premiações.  
 

 
PASSEIO PARA O PARQUE AQUÁTICO WET’N WILD 

 
As crianças participam de passeios anuais. Neste ano, o Núcleo Social Diadema foi 
contemplado para participar do “Dia da Alegria” no parque aquático Wet’n Wild, 
localizado na Rod. dos Bandeirantes, s/n - Zona Rural, Itupeva – SP. Foram 
alugados três ônibus para fazer o transporte. Os atendidos passaram o período 
integral no parque e durante a estadia o parque ofereceu um kit com lanche, suco, 
biscoito e um sorvete para cada participante. As crianças também levaram lanches 
de casa, e algumas delas se juntaram para realizarem seus próprios piqueniques. 
Foi um momento de confraternização e compartilhar para o grupo.  
Neste dia o parque abriu as portas para diversas Instituições filantrópicas, entre 6 a 
12 anos de idade. O passeio aconteceu no dia 17 de Abril de 2016, todas as 
crianças de até 12 anos participaram, somando um total de cento e sessenta e sete 
crianças e 20 adultos, entre colaboradores e voluntários.  
 

    

O Dia da alegria, além de trazer diversão para os atendidos agregou muitos valores, 
mostrando que eles são merecedores de vivências como essa, e que a vida tem 
muitos momentos bons a proporcionar. Além, da expansão cultural, valorização da 
pessoa, aumento da autoestima, conhecimento do novo, desfruto de um bom 
ambiente, fortalecimento de vínculos, entre outros.  
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As crianças relataram que gostaram muito do passeio. Foram todas bem cuidadas e 
bem assistidas pelos educadores e voluntários envolvidos. Todas disseram que suas 
famílias não conseguiriam arcar com um passeio dessa grandeza, e que se 
pudessem, iriam novamente com o Núcleo, assim que tivessem a oportunidade. As 
crianças de 13 a 15 anos participaram de outro passeio, promovido pela Instituição 
para o Parque Estoril. 

 

APRESENTAÇÃO ESPECIAL 

As crianças e adolescentes ensaiaram dança, para apresentação especial na loja 
Leroy Merlyn, um dos nossos apoiadores. 
 

  
Foto: Dança na Leroy Merlyn. 
 

Com auxilio dos educadores, as crianças e adolescentes conseguiram realizar as 
apresentações especiais. Houve a participação de 18 crianças e adolescentes.  
Com esse tipo de apresentação, as crianças e adolescentes tem uma grande 
elevação da autoestima, descobrem seus talentos e aprendem a valorizar o próximo, 
elogiando-o, aplaudindo-o e apreciando-o.  
 

PASSEIOS CULTURAIS E INTERCÂMBIOS 
 

Os passeios culturais e intercâmbios são momentos diferenciados voltados para 
expansão de cultura. As crianças e adolescentes tiveram a oportunidade de 
conhecer bibliotecas, espaços culturais, parques, parque aquático, chácara etc. 
Além de participarem de um intercâmbio de esportes.  
As atividades foram direcionadas para todas as crianças e adolescentes que fazem 
parte da instituição, totalizando trezentos e vinte atendimentos, acontecendo uma 
vez a cada bimestre e sendo planejado e aplicado pelos educadores e orientadores 
sociais.  
Nota-se elevação na autoestima, valorização da pessoa, aumento da pluralidade 
cultural, além de reforçar os laços da comunidade a partir dos intercâmbios.  
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Foto: Intercâmbio de futsal e Peça: Bicho Mistério  

 
 

  
Foto: Passeio ao Parque Estoril 
  

III - Cursos e Oficinas: 
 

OFICINA DE ESPORTES 
 
A Oficina de Esportes atende outras crianças e adolescentes da comunidade que 
não estão inseridos no Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos do 
Núcleo, oferecendo a eles outra opção de atividade no contra turno escolar. Nessa 
oficina, o educador trabalha com as crianças e adolescentes, a teoria e a prática dos 
esportes, contudo, é mais voltado para o futebol, devido à demanda.  
 

     
Foto: Grupos 
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A Oficina é aberta a toda a comunidade, para meninos e meninas entre 8 a 15 anos, 
contudo não teve procura do público feminino.  
Com 96 meninos matrículados, eles frequentam as atividades de segunda e quarta 
feira. Também quando há festividades diferenciadas no Núcleo eles participam, 
como as festas de aniversariantes e passeio anual. Ainda recebem o chocolate de 
Páscoa e o presente de natal, o mesmo que todas as outras crianças da Instituição 
recebem.  
Eles também participam de um momento de reflexão com o educador, que os levam 
a refletir sobre como encarar as adiversidades da vida e como somos capazes de 
enfrentar os problemas e tentar buscar o melhor a cada dia. Foi percebido que eles 
levam o que aprendem para suas famílias, que se mostram gratas. Muitos vínculos 
são formados nesse momento, tanto entre eles como com o educador. A Oficina 
proporcionou também disciplina, trabalho em grupo, interação, entre outros. 
O grupo demosntra a cada dia mudanças de comportamento, os pais e familiares 
durante as visitas domiciliares também enfatizam depois que os filhos começaram a 
participar da Instituição tem apresentado um bom desenvolvimento, estão se 
desenvolvendo melhor, mais entrosados e estão perdendo até a timidez. 
 

  
 

 
OFICINA DE GERAÇÃO E RENDA 

          
Durante o ano de 2016 foi realizado quinzenalmente uma Oficina de Culinária, o 
grupo tinha 15 participantes e a cada reunião aprendiam uma receita nova, havia um 
momento de bate papo e de compartilhar ideias e experiência de vida. 
O objetivo da Oficina de Culinária é oferecer a comunidade uma opção para 
complementar a renda familiar, principalmente com essa crise financeira que se 
instalou no país, muitas famílias perderam o emprego e estavam com dificuldade de 
conseguir outro. 
Esse momento tem proporcionado grandes resultados na vida dos participantes, que 
dizem que para algumas é “um momento de terapia”, outras têm utilizado as receitas 
para fazer doces e salgados para vender, e utilizando as dicas para fazer os 
produtos em casa e proporcionar a família uma alimentação diferenciada, saudável e 
caprichada. A Oficina ajudou a família a ter uma renda extra, a ter novos 
conhecimentos e as capacitou para novos empregos. 
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No final do ano o grupo realizou uma confraternização, na qual cada aluna trouxe 
um prato que aprendeu a fazer durante a oficina e compartilharam. Foi um momento 
prazeroso entre o grupo. 
 

       

 
CURSO DE AUXILIAR DE MARCENARIA 

 
Através da parceria com o Instituto Leo Madeiras, o curso visou capacitar jovens a 
partir de 18 anos para inserção no mercado de trabalho, a grade do curso compõem 
os princípios básicos de um trabalhador do ramo de marcenaria, como: Interpretar 
esboços e croquis, desenho técnico, desenvolver projetos, marchetaria geométrica, 
colagem e acabamento, entre outros projetos. O curso foi realizado entre Março e 
Dezembro com turmas no período da manhã.  
Durante o curso a turma se aproxima bastante e há uma boa interação entre eles, 
facilitando o aprendizado e ajuda mútua. Alguns permanecem com a amizade depois 
do curso, se tornam sócios em pequenos empreendimentos. 
Os alunos se qualificaram profissionalmente, muitos conseguiram emprego após o 
curso e estão certificados, alguns iniciaram o sonho de abrir sua própria marcenaria. 
 

 
 

CURSO DE INFORMÁTICA 
 
A tecnologia da informação e da comunicação vem sendo utilizada de maneira 
significativa no processo de ensino e de aprendizagem. O fenômeno da globalização 
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põe a necessidade de que a informação seja transmitida de maneira rápida e 
atualizada. Assim, o uso do computador apresenta-se como ferramenta 
imprescindível para a inserção e participação efetiva no processo global. 
Desenvolvido em parceria com a Empresa Tecnoset e o SENAI Diadema o curso de 
Informática foi oferecido para adolescentes, jovens e adultos da comunidade e 
adolescentes do Núcleo Social Diadema. O curso foi realizado duas vezes por 
semana, com duração de três meses. 
Os alunos desenvolveram atividades com o sistema operacional Windows e seus 
Recursos, também o pacote Office (Word, Excel e Power Point), e-mail, digitação, 
apresentação gráfica e Internet.  
As aulas propostas no laboratório de informática foram satisfatórias e proveitosas, 
pois além de oferecer um maior acesso a esse recurso tecnológico aos alunos, 
possibilitou também um contato com as informações diversificadas e atuais. 
Foi possível observar também um desempenho significativo no processo de ensino-
aprendizagem, demonstrando satisfação por parte do professor e Instituição e dos 
alunos, pois os objetivos propostos foram alcançados com êxito. 
Como resultado, é perceptível a elevação autoestima e confiança, qualificação, 
aprendizado, superação das dificuldades. Também houve interação, socialização e 
comunicação. 
O acesso ao curso também possibilitou aos alunos um certificado de conclusão, que 
foi ao encontro da necessidade de qualificação profissional e ampliação do 
conhecimento. 
 
 

  
 
 

Outras ações desenvolvidas pela instituição 
 

                                                         
 Espaço de acolhida / acompanhamento: 
 
A família tem espaço aberto na Instituição para atendimento, orientação e apoio. Há 
uma sala disponibilizada para o Serviço Social, na qual o familiar é atendido de 
forma que não se exponha e não se sinta constrangido. Durante o ano também 



 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 
Núcleo Social de Diadema 

www.tabeadiadema.org 
facebook.com/TABEA.DIADEMA 

(11) 40567775 / contato@tabeadiadema.org 
 
 

 

foram realizadas visitas domiciliares com o objetivo de entender melhor o contexto 
dos atendidos e suas famílias, solucionar situações emergenciais com doação de 
alimentos e medicamentos. Também foram realizados encaminhamentos para as 
famílias que estavam em situações mais vulneráveis para o Conselho Tutelar, 
Delegacia da Mulher, Casa Beth Lobo, entre outros. 

 
Reunião e formação de Equipe 
 
Conforme o Plano de Trabalho da Instituição todas as sextas-feiras são reservadas 
para realizar reuniões de equipe, planejamento, visitas domiciliares e formações, 
algumas formações são oferecidas pelos órgãos públicos municipais e outras pela 
própria Instituição, visando o fortalecimento da equipe e a construção de novos 
conhecimentos. 
 
Participações na Rede Municipal: 
 
Mensalmente participamos das reuniões do CMDCA (Conselho Municipal dos 
direitos da criança e adolescente de Diadema), CMAS (Conselho Municipal de 
Assistência Social). Além disso, fazemos parte da RECAD (Rede de Atenção a 
Criança e Adolescente de Diadema), e da COMPETI (Comissão do Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil). Participamos também das Reuniões da Rede 
Socioassistencial no CRAS Centro Oeste e fazemos parte do CONSEAD (Conselho 
de Segurança Alimentar de Diadema) e temos parceria com o Banco de Alimentos. 
 
Reunião Socioeducativa 
 
As reuniões com os pais e/ou responsáveis foram realizadas bimestralmente, com 
vários temas relevantes abordados, como família, educação, saúde (colesterol, 
hipertensão), violência doméstica, saúde emocional. Durante a reunião todos 
podemos pais e/ou responsáveis opinam, compartilham ideias para que o trabalho 
seja aperfeiçoado. Em uma das reuniões uma mãe agradeceu o serviço prestado e 
ressaltou que seu filho está apresentando um ótimo desenvolvimento depois que 
começou a participar das atividades. 
 
Ações desenvolvidas para captação de recursos: 

 Campanhas permanentes na Instituição. 

 Participação em concursos de Projetos 

 Bazar Beneficente 

 Parcerias com empresas e Instituições 
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Origem dos recursos financeiros: 
 
Convênio com a Prefeitura Municipal de Diadema (através da SASC), Convenção 
Batista Pioneira, EBM – Masa / Internacional, doações de pessoas físicas, jurídicas e 
igrejas, eventos entre outras. 
 

N º de atendimentos realizados: 
 

990 crianças, adolescentes (SCFV / Recursos Próprios / Oficina de Esportes), 
familiares, cursos de Informática e Marcenaria, oficinas geração de renda, Reuniões 
socioeducativas, programas especiais, pessoas da comunidade, passeios, festas, 
acolhida, doação de alimentos e roupas, visitas domiciliares, refeições. 

 
Recursos humanos: 

 

Função Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Vínculo 

Auxiliar Administrativo 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de Cozinha 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de Limpeza 02 40 horas semanais CLT 

Coordenadorde Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira 01 40 horas semanais CLT 

Diretora 01 40 horas semanais CLT 

Educadores Sociais 07 40 horas semanais CLT 

Instrutor de Informática 01 40 horas semanais CLT 

Motorista 01 40 horas semanais CLT 

Orientadora Social 03 40 horas semanais CLT 

Zelador 01 40 horas semanais CLT 

Voluntários 10 Não se aplica voluntariado 

 

Resultados alcançados: 
 

 Melhora no comportamento, na autoestima, diminuição do trabalho infantil e 
desenvolvimento físico e cognitivo mais adequado. 

 Redução de evasão escolar. 

 Capacitação profissional aos jovens e inserção no mercado de trabalho aos que 
se destacaram nos cursos oferecidos. 

 Interação das famílias, melhora na autoestima e fortalecimento dos laços afetivos. 

 Desenvolvimento da relação de afetividade e sociabilidade e respeito ao próximo. 

 Redução das situações de violações de direitos através de informação, 
conscientização e encaminhamentos. 

 Crianças e famílias comprometidas com a preservação do meio ambiente. 

 Desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, propiciando a 
formação cidadã. 
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Resultados quantitativos: 
 

ATIVIDADE Nº DE ATENDIDOS 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Região Centro Oeste e Leste 

290 crianças/adolescentes 
06 a 15 anos 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos / Recursos Próprios 

 
30 

Curso Auxiliar de Marcenaria 31 

Curso de Informática 33 

Oficina de esportes 96 

Oficina de Culinária 30 

Atendidos diversos 480 

TOTAL DE ATENDIDOS (OU BENEFICIÁRIOS) 990 

Alimentação (total anual de refeições cf. media 
diária) 

153.600 

Visitas Domiciliares às famílias 441 

Espaço de Acolhida 5.950 

Reunião Socioeducativa 140 

Doação de cestas e alimentos 600 

Atendimentos diversos 30.851 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 191.582 

 


