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Relatório de Atividades Anual

IDENTIFICAÇÃO DA OSC

NOME: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 06/17

PUBLICO ALVO: Crianças e adolescentes de 6 à 14 anos e 11 meses

PERÍODO: Janeiro à Dezembro 2019

META PACTUADA: 300 crianças e adolescentes

ENDEREÇO: Rua José Bonifácio n° 1598 - Jd. Roseiral

CEP: 15070-400 CIDADE: São José do Rio Preto

E-MAIL: social@saoiudasrp.org.br

A) AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, DEVENDO O
EVENTUAL CUMPRIMENTO PARCIAL SER DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

Dimensão do Trabalho Técnico- Operativo

16 reuniões com a Equipe Técnica para discussão e avaliação de estratégias na melhoria do
desenvolvimento do serviço, bem como planejamento e organização da rotina das atividades:

12 elaboração de Relatórios Circunstanciados, entregues mensamente a SEMAS, constando
as atividades desenvolvidas conforme plano de trabalho em sua íntegra.

Dimensão do Trabalho com Usuário

•  322 atendimentos e acompanhamentos de usuários realizados em 2019, fazendo-se o devido
acompanhamento com a rede socioassistencial;

•  Desenvolveu-se os grupos de convivência, agrupando as crianças e adolescentes conforme
ciclo etário, cumpridos integralmente conforme pactuado no Plano de Trabalho sendo as
seguintes oficinas:



1- Socíoeducativas/ Culturais: Banda e Instrumentos Musicais - Realizou-se atividades de

cunho artístico com a formação da Banda e desenvolvimento de aprendizado de vários
instrumentos de sopro e percussão com aulas teóricas e práticas, com ensaios gerais
oportunizando o conhecimento e amadurecimento dos usuários que tem desejo e ou aptidão
para musicalidade, atendeu-se neste período 800 crianças e adolescentes. Aprimoramento das
técnicas instrumentais e estudos dos compassos. Foram realizadas 2 apresentações da banda
para a comunidade.

Inclusão Digital - Atendeu-se a todos os usuários inseridos nesta OSC semanalmente,
proporcionando o conhecimento de digitação, diagramação, Microsoft Excel, jogos de raciocínio
e internet, criação de planilhas, entradas de dados, formatação de fontes e parágrafos, bordas
e sombreado, realização de pesquisa utilizando a internet e jogos online.

Oficinas de Artesanato - (Amarelo, Azul, Lilás, Verde, Laranja e Marrom) as cores representam
as faixas etárias das crianças. Nessas oficinas realizou-se roda de conversa com temas
variados e conforme interesse da turma. Também desenvolveu- se várias confecções de
artesanatos com materiais recicláveis, em madeira, telas, tecidos, linhas, jogos pedagógicos e
pinturas variadas.

2- Esportiva: Oficina de Artes e Lazer: Desenvolveu- se atividades de recreação, circuito
esportivo, corrida em curta distância, brincadeiras diversas com bola, resgate de brincadeiras
de rua, jogos pedagógicos e de raciocínio, exercícios de alongamento e criação, aplicados
semanalmente a todos os usuários inseridos na OSC.

3- Lúdica: Realizou-se 138 oficinas lúdicas, onde desenvolveu-se atividades espontâneas e
direcionada, exibição de filmes, brincadeiras com lego, karaokê, animação com fantoche, roda
de música , brincadeiras com "slaime", brincadeiras como lenço atrás, dança das cadeiras, dia
do brinquedo, contação de história, música e dança, jogo da velha, desenvolvendo criatividade
com massa de modelar, coelhinho sai da toca, mamãe de rua e dança livre.

4- Reflexiva: Desenvolveu-se no ano de 2019 Grupos com crianças e adolescentes onde
trabalhou-se temas relevantes e de interesse dos participantes. Exibição de vídeos educativos,
abordando temas como violência doméstica, respeito mútuo, entre outros através de dinâmicas
e reflexão em grupo.

Colônia de Férias: Em janeiro de 2019 tivemos o número de 38 participantes onde foram
realizadas brincadeiras recreativas, dança das cadeiras, lenço atrás, brincadeiras com bola,
corrida maluca, coelhinho sai da toca, confecção de diversos artesanatos com materiais
reciclados, telas, tecidos e caixas em MDF. Confecção e campeonatos de pipas.

Em julho tivemos os números de 55 participantes onde foram realizadas diversas
brincadeiras com bola, circuito de corrida, bola queimada, basquete 3, jogos de tabuleiro, dama
e UNO, oficina mágica, exibição do filme: "Os Incríveis" e piquenique no Parque Ecológico com
os participantes. A OSC teve a participação no projeto "Zoo de Férias", promovido pela
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.



Dimensão do Trabalho com Família

• Reunião/ encontro com as famílias: Realizou-se 3 reuniões com 258 participantes, que teve o
intuito de proporcionarem aos familiares o conhecimento das oficinas onde são oferecidas as
atividades, bem como ter ciência do desenvolvimento das crianças.

• A coordenadora do CRAS Centro, compareceu para realizar orientações referentes ao trabalho
deste órgão e o território em que abrange. Contendo 87 usuários participantes.

•  Visitas domiciliares: Realizou-se 13 visitas domiciliares em 2019 com o objetivo de conhecer a
dinâmica familiar e as vulnerabilidades do ambiente em que vivem.

Dimensão do Trabalho no Território

Atividades de reconhecimento de território: No dia 01 de março, realizou-se passeio ao CIEE-
Planetário. Dia 22 de março passeio na represa municipal em comemoração ao dia da água.
Dia 29 de março passeio no Plaza Avenida Shopping, na exposição do intestino gigante em
menção ao março azul, referente à prevenção de câncer e outras doenças do intestino.

Dias 9 e 16 de agosto realizou-se passeio no Parque Ecológico com 48 crianças. Dia 23 de
agosto passeio na Cidade das Crianças com 13 crianças participantes. Realizou-se sorteio
para 90 usuários onde participaram do dia do "MC Lanche Feliz", onde foi entregue 1 vale
lanche a ser consumido no dia 24 de agosto (sábado).

Dia 20 de setembro realizou-se passeio na Cidade das Crianças com participação de 22
crianças, onde realizaram piquenique.

Em outubro realizou-se 2 passeios na área de lazer da OSC com 50 crianças participantes,
onde desfrutaram da piscina, jogaram bola cantaram no karaokê e fizeram piquenique.

Em novembro realizou-se 2 passeios no Parque Ecológico com a participação de 32 crianças,
onde fizeram piquenique e aproveitaram o espaço para diversão.

Articulação com a rede de Ensino Municipal e Estadual, visando contribuir para inserção,
reinserção e permanência na escola: Realizou-se 6 contatos com a rede escolar neste período.



B) AVALIAÇÃO

A OSC realizou em 2019, as atividades pactuadas no Plano de Trabalho vigente, cumprindo
integralmente as metas propostas.

São José do Rio Preto, 10 de maio de 2020.

Regina Siqueira
Assistente Social w
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