
S.J.DOmOPRETO

SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU
Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÂO JUDAS TADEU
CNPJ: 59.978.023/0001-181INSC: 647.025.185.119
DIOCESE DE SÂO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua José Bonifácio, 1598 - JD. Roseira! - CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

social@saoiudasrD.org.br/ Fone: (17) 3215- 9200

RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL

ANO 2018

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU



Relatório de Atividades Anual referente de ação executadcl

I - fDÈiWlFiCÀÇÃO DA

NOME: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio, 1598
CEP; 15070-400 CIDADE: São José do Rio Preto - SP

TELEFONE: (17)3215-9200 FAX: (17)3215-9200
E-MAIL: social@saojudasrp,org.br
N.ojNSCRIÇAO E VIGÊNCIA NOS CONSELHOS MUNICIPAIS:
CMAS: 021 - Tempo Indeterminado
CMDCA:021 - 13/03/2019
CME:

CMS:
DO REPRESENTANTE LEGAL: Ademilde Barbosa da Silva
DO TÉCNICO RESPONSÁVEL: Sandra Regina Siqueira
SERVIÇO PRESTADO: (Marcar "x")

(X ) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

(  ) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.
(  ) Serviço Especializado em Abordagem Social
(  ) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;
(  ) Acolhimento institucional: ( ) Abrigo institucional ( ) Casa-lar ( ) Casa de passagem ( ) Residência Inclusiva
(  ) Serviço de Acolhimento em República
(  ) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora

(  ) Projeto de Promoção e integração no mundo do trabalho
(  } Projeto de Habilitação e Reabilitação das pessoas com deficiência e a sua integração a vida comunitária
(  ) Outros:
(  ) Defesa e Garantia de Direitos

(  ) Assessoramento

nível de PROTEÇÃO: (Marcar "x")

(X) Proteção Social Básica ( ) Proteção Social Especial de Média Complexidade ( ) Proteção Social Especial de Alta Complexidade



II -

Os objetivos específicos foram escutados de forma Integral, tendo seu alcance satisfatório.

Realizou-se encaminhamento das famílias aos CRAS de referência, com devida orientação, bem como a
entrega de lista nominal a coordenação do CRAS Vila Toninho para a realização de cadastro e ou busca ativa
para o referendamento, alcançando assim o maior numero de famílias Incluídas no atendimento do CRAS;

Atendeu-se o número da meta pactuada (300 crianças e adolescentes). Integralmente, Incluindo os usuários
em situação prioritária no serviço e tendo a participação destes, ativamente nas atividades, sendo agrupados
conforme faixa etária. Inseridos nas oficinas de serviço de convivência.

Neste ano de 2018, 14 crianças apresentaram dificuldades nas relações de efetividade e diálogo entre sl,
onde foram acompanhadas sistematicamente pela equipe técnica, fazendo-se os encaminhamentos e
acompanhamentos necessários como forma de estratégias de enfrentamento à problemática.

Observou-se a melhora espontânea de 2 crianças neste processo de acompanhamento sistemático com as
famílias, através da mudança de comportamento das mesmas.

Atendeu-se 1.236 crianças/adolescentes em 10 meses nas atividades grupais de promoção da capacidade
expressiva e artística,nas oficinas de musica/Banda e também de expressão corporal, tendo o rendimento
satisfatório nos resultados alcançados.

110 crianças/adolescentes tiveram participação nas atividades no território, através de passeios, tendo
alcançado o objetivo de conhecer e participar da vida comunitária, bem como Interagir e socializar entre sl
proporcionando o fortalecimento dos vínculos.

936 crianças/adolescente agrupadas conforme faixa etária e realizadas durante o período de 10
meses.TIveram participação nas atividades reflexivas, onde foram abordados temas específicos a cada faixa
etária, como por exemplo: buliying, como lidar com os diversos sentimentos, a Importância da cortesia e
respeito, entre outros, tendo como objetivo a compreensão e reflexão do pensamento crítico.
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Atividade Descrição de como as
atividades foram

realizadas

Quantidade
de ações

executadas

Quantida
de de

participan
tes

Responsá
-vei

Resultados Obtidos

(relacionar com os
objetivos específicos)

Oficinas

Culturais

Foram

oficinas,
crianças
conforme

realizadas 12

agrupando as
e  adolescentes

faixa etária e 01

100 grupos
no ano

2.664

participantes
no ano

Educador

Social

oficina de instrumentos

musicais e 01 oficina de

inclusão digital.
Trabalhou-se com

confecção de diversos
artesanatos, noções de
informática, noções para
iniciação musicai.
Rodas de conversas com

Na execução dessas
atividades foi assegurado
um espaço de convivência
sendo possível observar
melhorias nos

relacionamentos entre si.

variados

Buliying,
familiares,
doméstica.
Exposição
exemplo

temas como:

conflitos

violência

outros;entre

de filmes, como
"Extraordinário",

para trabalhar as diferenças
e o respeito entre si.



Oficinas

Esportivas e
recreativas

Trabalhou-se com

desenvolvimento e

expressão corporal, através
de dança e teatro, bem
como jogos esportivos e de
lazer, como por exemplo
resgate de brincadeiras
antigas: Lenço atrás, dança
das cadeiras, passar anel,
coelhinho sai da toca,
circuito com bolas, etc.
Aplicou-se jogos de dama e
outros jogos pedagógicos

50 grupos no
ano

1.236

participantes
durante o

ano

Educador

Social O  vínculo do grupo
aumentou e começaram a
respeitar as regras de
convivência, melhorando
assim seus conflitos,
participando ativamente
nas oficinas.

Exposição de vídeo" O que é
Oficinas Buliying: tudo o que você
Reflexivas precisa saber sobre essa

forma de violência",
trabalhando de forma

coletiva a reflexão sobre os

vários tipos de buliying para
melhorar a afetividade e

respeito entre o grupo.

45 grupos no
ano

939

participantes
no ano

Psicóloga Ampliou-se
conhecimento

contribuindo

desenvolvimento de

atitude crítica e reflexiva.

do grupo,
para o

Oficinas

Lúdica

Foram realizadas atividades

com fantoches e contação
de histórias, para estimular
a criatividade e imaginação.
Trabalhos com massinha de

modelar e brinquedos, onde
permitiu-se a troca de
brinquedos, estimulando a
socialização e convívio em
grupo.

132 grupos
no ano

788

participantes
no ano

Educador

Social

Durante a atividade foi

assegurado um espaço de
convivência e criação de
vínculo solidários entre os

participantes.



Colônia de

Férias
Foram realizadas

brincadeiras recreativas
como por exemplo: bola
queimada, caça ao tesouro,
confecção e campeonato de
pipa. Passeio e pique nic no
quiosque da represa
municipal.

84 grupos no
ano

122

participantes
no ano

Educador

Social

Observou-se a

importância de contribuir
para a redução de
situações de
vulnerabilidade social.

Atividade de

reconhecime

nto no

território

Foram realizados 2 passeios
externos, sendo 1 no mês
de Abril no Bosque
Municipal e outro em
Setembro na área de lazer
da OSC, proporcionando
interação e socialização
entre si.

05 grupos no
ano

110

participantes
no ano

Educador

Social e

Assistente

Social

Meta cumprida
integralmente

IV

Realizou-se no dia 04/12/2018 reunião com o responsáveis dos usuários, para avaliação do serviço quanto a
sua qualidade e alcance dos objetivos, sendo 161 participantes que realizaram a pesquisa, 131 que
responderam a pesquisa; 130 responderam que foi satisfatório o serviço prestado, 1 que respondeu pouco
satisfeito, pois relatou necessidade de melhorar as atividades no âmbito do esporte e sugeriu a inclusão de
capoeira e judo; outros 03 sugeriram a volta dos cursos profissionalizantes e curso direcionado à inclusão no
mercado de trabalho. Nesta perspectiva, a OSC realizou parceria com o SENAC para oferecer curso
profissionalizante de auxiliar de escritório, para jovens a partir de 14 anos até 21 anos de idade, com
duração de 3 meses com certificado de conclusão.



V - AVÀÜÁÇÃO

O que foi
avaliado?

Quando foi
avaliado?

Quem participou da
avaliação?

Qual foi o meio de
Verificação utilizado?

Resultado

(cumprimento total,
cumprimento parcial

ou não,caso
parcial/não justifique)

Avaliação do
Serviço

Dezembro Equipe técnica,
usuários e familiares

Aplicação de pesquisa Meta cumprida

Avaliação dos
objetivos
propostos

Dezembro Equipe técnica e
familiares

Aplicação de pesquisa Meta cumprida

São José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 2019.

^Sandra Regina Sicmeira
Assistente Soci^
CRESS 29.594

1  /Ademllde Barbosa da Silva
Presidente


