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Apresentação da entidade 
 

Sociedade 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 Sociedade 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. 
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Finalidades Estatutárias 
 

A Sociedade 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). 

 

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. 

 

Resultados Esperados 
 
 

 80% da Autoestima dos atendidos desenvolvida. 

 Desenvolvimento e relacionamentos saudáveis. 

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

 75% de redução das situações de violações de direitos através de informação e 

conscientização sobre os temas. 

 80% de redução da evasão escolar, melhora no desempenho e participação nas 

atividades de leitura e escrita. 

 Desenvolvimento de ações e medidas de preservação e proteção da comunidade. 
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 Redução de situações negligência em relação ao cuidado com os filhos. 

 Maior interação entre as famílias e participação no desenvolvimento da 

comunidade. 

 75% crianças e famílias comprometidas com a preservação do meio ambiente. 

 Desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos, propiciando sua 

formação cidadã. 

 
 

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 

 
 

Estrutura física 

A entidade possui prédio próprio, 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 brinquedoteca, 

1 sala de jogos, lavanderia equipada,  anfiteatro com equipamento multimídia e 

playground infantil externo. 

 

 

 

Manutenção 

A manutenção do espaço físico é realizada através de campanhas, eventos, doações de 

pessoas físicas e parcerias. 
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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, 

encaminhadas pelo CRAS/CREAS, atingindo o mínimo de 50% de público prioritário.  

 

 
Relatório de atividades 

Atividades realizadas 
 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos: Realizado 
no contraturno escolar. As atividades 
foram desenvolvidas de forma lúdica, 
respeitando as faixas etárias e o 
desenvolvimento de cada criança e 
adolescente. O objetivo das atividades 
propostas era favorecer o 
desenvolvimento da relação afetiva, a 
sociabilidade e a convivência em grupo. 
Com os adolescentes foi enfatizado 
através de oficinas o desenvolvimento 
cognitivo, cultural e emocional, levando-
os ao protagonismo de suas vidas e a 
sua inserção ativa na comunidade. As 
atividades realizadas durante o ano 
foram: Esportes, Recreação, Ações 
Integradas, Eco Cidadania, Artes e 
Reciclagem, Cantinho Lúdico, Contação 
de Histórias, Integração Kids, Integração 
Teen, Informática, Cultura e Lazer 
levando-as ao desenvolvimento das 
áreas Física, Sócio Emocional e 
Cognitivo. 

 
 

Curso de Auxiliar de Marcenaria: 
Através da parceria com a Leo Madeiras 
e o SENAI, este curso visou ensinar 
jovens a partir de 18 anos os princípios 
básicos de um trabalhador do ramo de 
marcenaria. O curso aconteceu entre 
março e dezembro de 2015, no primeiro 
semestre com turmas de manhã e tarde e 
no segundo semestre no período da 
manhã. 
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Curso de Informática: Desenvolvido em 
parceria com a TECNOSET e o SENAI  
Diadema o curso de informática foi 
oferecido para adolescentes, jovens e 
adultos da comunidade e adolescentes 
do Núcleo Social Diadema. Com duração 

de três meses, os alunos desenvolveram 
atividades com o sistema operacional 
Windows, também o pacote Office (Word, 
Excel e Power Point) e Internet. Ao final 
do Curso os alunos receberam o 
certificado. 
 
Oficina de Esportes: Durante o ano 65 
crianças e adolescentes participaram de 
atividades esportivas, proporcionando ao 
grupo uma opção de lazer, aprendizado e 
interação. A atividade foi oferecida duas 
vezes por semana, aos meninos de 8 a 
15 anos. A oficina propiciou o 
desenvolvimento social, emocional, 
cognitivo e físico através do esporte. A 
oficina só é realizada com os meninos, 
pois ainda não há uma demanda 
feminina. 

 
 

 

Famílias 
A Instituição tem um espaço aberto para 
acolhida e atendimento dos pais, também 
foram realizadas visitas domiciliares com 
o objetivo de entender melhor o contexto 
dos atendidos, solucionar situações 
emergenciais com doação de alimentos, 
medicamentos. Também foram 
realizados encaminhamentos para as 
famílias que estavam em situações mais 
vulneráveis. 
 
Reunião Socioeducativa: as reuniões 
com os pais ou responsáveis foram 
realizadas bimestralmente, vários temas 
foram trabalhados como: Família, 
Cuidados com os filhos, Educação, 
Saúde (hipertensão, diabetes, primeiros 
socorros), entre outros. Em todas as 
reuniões os pais e/ou responsáveis têm a 
oportunidade de dar opiniões e 
sugestões de melhorias para que o 
trabalho seja aperfeiçoado. Também 
houve no mês de Dezembro uma 
avaliação do Serviço com os familiares. 
 

 

 

 

Atividades Extras Curriculares: 

Festa de Aniversários: 

A cada dois meses é realizado a festa 
dos aniversariantes. Algumas semanas 
que antecedem as festas as crianças e 
adolescentes sugerem temas e depois de 
escolhido tudo é organizado de acordo 
com o tema. Geralmente os atendidos 
confeccionam suas fantasiais e 
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acessórios na Instituição e algumas 
vezes trazem de casa. É um momento 
muito importante, pois muitos nunca 
tiveram aniversários e nesse dia podem 
compartilhar com seus amigos suas 
alegrias, brincando, tirando fotos, 
comendo bolo, os aniversariantes do mês 
também ganharam uma lembrancinha. 
 
 

 
 

 
 
Páscoa Solidária: 
Na Páscoa as crianças e adolescentes 
participaram de uma atividade 
diferenciada, com brincadeiras, música, 
teatro, dança. Foi um dia muito divertido 
e cada um recebeu uma caixa de 
bombom. 
 

 
 
 
Horta: 
 
As crianças aprenderam como cuidar de 
uma horta, fizeram o plantio de algumas 
mudas, cuidaram e fizeram a colheita. Foi 
uma atividade importante e de muito 
aprendizado, pois as crianças 
aprenderam todo o processo para 
plantação e ainda degustaram das 
saladas e verduras no almoço do Núcleo 
Social. 
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Conferência Lúdica: 
Alguns adolescentes participaram da 
Conferência, realizado no Poli Esportivo 
Ayrton Senna, realizaram trabalho em 
grupos e expressaram suas opiniões. 
 

 
 

 
 
Dia das Mães: 
Em maio foi realizado uma programação 
para comemorar o Dia das Mães, houve 
apresentações das crianças e 
adolescentes com músicas, poesias, 

teatro e uma reflexão sobre o papel da 
Mãe. No final do Programa cada mãe  
recebeu uma lembrancinha 
confeccionadas pelas crianças e 
adolescentes. 
 
 

 
 
Aniversário do Núcleo Social: 
No dia de junho o Núcleo Social 
completou 13 anos, para comemorar 
essa data especial foi realizado um 
evento para registrar esse momento, no 
dia houve a participação das crianças, 
adolescentes, familiares, funcionários, 
voluntários e parceiros. Foi um dia muito 
proveitoso, descontraído, no qual 
pudemos resgatar a história do Núcleo 
Social. Para registrar esse momento 
também foi entregue uma lembrancinha 
para todos os participantes.  
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Festa do dia das Crianças: 
Em comemoração ao dia das crianças foi 
realizada no Núcleo um dia diferenciado, 
com brincadeiras, doces, presentes, 
lanches, pipoca e com muita diversão. 
Nesse dia contamos com a ajuda de 
voluntários que nos auxiliou nas 
brincadeiras. Foi um dia muito divertido 
para as crianças e adolescentes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Passeios:  
Todos os anos o Núcleo Social Diadema 
promove um passeio para todos os 
atendidos.  
O Passeio foi realizado no dia 14 de 
Dezembro. 
As crianças passaram um lindo dia numa 
chácara na cidade de São Bernardo do 
Campo e tiveram um dia inteiro de lazer e 
diversão na piscina, campo, parquinho e 
jogos. Durante o dia foi realizada uma 
pausa para fazer as refeições. O dia 
estava bem quente, não houve nenhum 
problema o que muito tranquilizou as 
pessoas responsáveis. 
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Festa de Natal: 
 
Em dezembro realizamos uma festa de 
encerramento das atividades e de 
comemoração ao Natal com entrega de 
presentes doados por pessoas físicas 
parceiras e clientes da Loja Leroy Merlin 
(Ricardo Jafet, São Paulo). 
Também realizamos uma programação 
especial com os pais e/ou responsáveis. 
Houve apresentações musicais, vídeos e 
compartilhamos algumas coisas que 
aconteceram durante o ano, uma cantata 
de Natal. Cada família recebeu um 
presente.  
Também realizamos uma 
confraternização com a equipe, e a 
revelação do Amigo Secreto. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Oficina de Geração de Renda: 

Durante o ano foi realizado para as mães 
e familiares uma Oficina de Crochê e 
Ponto Cruz, a Oficina foi realizada uma 
vez por semana, de acordo com o dia e 
horário escolhido pelas próprias 
participantes. Durante a oficina também 
houve um momento de bate papo e 
reflexão com o grupo. 
 

 
 
Dia da Beleza:  

No segundo semestre foram realizados 
em alguns meses o dia da beleza com 
parceria do Instituto Ives, em Diadema. 
As crianças e adolescentes passaram 
uma tarde no Instituto e fizeram 
hidratação, cortes, escovas, maquiagem, 
entre outros. A atividade foi muito 
importante e contribuiu para a autoestima 
das crianças e adolescentes. 
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Palestra Primeiros Socorros: 

A palestra foi conduzida por dois 
Técnicos em Segurança, os usuários 
aprenderam com prestar os primeiros 
socorros a alguém que estiver 
necessitando e que em algumas 
situações devem chamar um adulto. Foi 
muito importante e as crianças e 
adolescentes puderam praticar o que 
estava aprendendo. 
 

 

 

 
 

Reunião e Formação da Equipe: 

De acordo com o Plano de Trabalho 
todas as sextas feiras são reservadas 
para realizar reuniões de equipe, 
planejamento, visitas domiciliares e 
formação dos Educadores, sendo a maior 
parte delas oferecidas pelo CREAS, 
através do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil, durante o segundo 
semestre as formações foram realizadas 
para os Educadores e também para os 
Técnicos de Referencia do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos. Algumas formações também 
são promovidas pelo Núcleo Social 
visando o fortalecimento da equipe e a 
construção de novos conhecimentos. 
 

 
 
Participações na Rede: 
Mensalmente participamos das reuniões 
do CMDCA (Conselho Municipal dos 
direitos da criança e adolescente de 
Diadema), CMAS (Conselho Municipal de 
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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. 
 
 
Ações desenvolvidas para busca de 
recursos: 
-Campanhas permanentes na Instituição. 
-Participação em concursos de Projetos 
-Bazar Beneficente 
-Parcerias com empresas e Instituições 
 
 
N º de atendimentos realizados 
durante o ano: 
 
 335.480 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: 
No ano de 2015, contamos com 15 
funcionários e 11 voluntários. 
 
 
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. 

 A Oficina de Esportes proporcionou 
aos participantes melhora no 
desenvolvimento físico e na 
autoestima, retirada dos meninos da 
rua e de situações de violência. 

 
 

 

ATIVIDADE Nº DE ATENDIDOS 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos 

150 crianças/adolescentes 
06 a 15 anos 

Reuniões, Palestras e Atendimentos aos 
Familiares. 

253 

Curso Auxiliar de Marcenaria 40 

Curso de Informática 26 

Oficina de esportes 65 

Oficina de crochê 05 

SCFV / Recursos próprios  38 

Diversos / não relacionados ao SCFV 40 

TOTAL DE ATENDIDOS (OU BENEFICIÁRIOS) 591 

  

Alimentação (total anual de refeições cf. media 
diária) 

127.648 

Visitas Domiciliares às famílias 180 

Atendimentos realizados 335.480 

 


