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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 

ANO REFERÊNCIA: 2017 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

PROJETO ESPAÇO AMIGO 

 

O Projeto Espaço Amigo, oferta Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças de 6 a 12 anos. Visa desenvolver nas crianças inseridas, o protagonismo e a 

autonomia de acordo com seus interesses, demandas e potencialidades. As atividades são 

planejadas e direcionadas às vulnerabilidades diagnosticadas através de equipe capacitada, 

sendo desenvolvidas de forma lúdica, cultural e esportiva, favorecendo a proteção social das 

mesmas e na prevenção de situações de risco social. Assegurar espaço de referencia para 

convívio grupal, comunitário e social para auxiliar no desenvolvimento da autoestima, 

protagonismo dos usuários e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Abaixo apresentamos histórico das ações desenvolvidas durante o ano de 2017, de 

acordo com os objetivos e metas pré estabelecidos. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS: 

 

Objetivos Metas Trabalho Realizado 

Garantir o acesso ao esporte, 
à cultura e ao lazer às crianças 
em situação de vulnerabilidade 
e risco social; 

Oferta de oficinas 

socioeducativas 

semanalmente 

Periodicidade atendida 

conforme estipulado. 

Atividades descritas anexo I 

Garantir espaços de 
convivência e/ou troca de 
experiências e de vivências 
lúdicas. 

Manutenção anual de 6 

salas para divisão de ciclos 

etários próximos e 

possibilitar execução de 

plano específico de acordo 

com as demandas. 

Mantidas 6 salas no decorrer 

do ano inteiro 

Fortalecer função protetiva 

das famílias, prevenindo a 

ruptura dos vínculos. 

Ofertar grupo de orientação 

familiar mensalmente 

Realizada juntamente nas 

reuniões com familiares 

Ampliar o Universo 

informacional e o 

desenvolvimento de 

habilidades e 

Realizar semanalmente 

oficina de digitação e artes 

Periodicidade atendida conforme 

estipulado. 

Atividades descritas anexo I 
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potencialidades; 

Auxiliar o desenvolvimento do 

protagonismo e o 

fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários 

Realizar 3 (três) 

apresentações anuais 

voltadas às famílias e 

comunidade. 

Apresentações realizadas nos 

meses de Maio, Agosto e 

Novembro. 

Conhecer a realidade 

vivenciada pelas famílias das 

crianças atendidas e ter 

acolhida suas demandas, 

interesses, necessidades e 

possibilidades 

Realizar visitas domiciliares 

no primeiro semestre do 

ano 

Realização de 20% da meta 

estipulada, tendo em vista a 

dificuldade em encontrar as 

famílias na residência, devido 

atividade laboral. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

METAS ETAPA/FASE Especificação Desenvolvimento Geral 

1 Completar as vagas  

1.1 Entrevista social 
Aplicação Questionário 
Sócioeconômico 

Ação realizada durante todo o ano, na 
atualização de cadastro e 
especialmente na procura por vaga 

1.2 
Visitas 
Domiciliares 

Após observação de 
casos e/ou 
necessidades 
específicas 

Ação realizada de forma direcionada, 
buscando atender necessidades 
especificas na resolução dos casos 
apresentados. 

1.3 
Encerramento de 

Vagas 
Envio Relação Nominal 
CRAS Ação realizada mensalmente. 

*Após encerramento, durante o ano, serão acompanhadas as saídas e admitidos novos 
cadastros. 

2 Instrumental Sócioeduvativo específico (1º Semestre) 

2.1 Criação Material 
Planejamento 1º 
Semestre 

Ação realizada semestralmente com 
envolvimento de toda equipe 
envolvida diretamente na execução. 
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2.2 

Aplicação 
(Período – 2 
meses) 

Temas: “Unindo a 
Turma”, “Minha cidade, 
nossa história”, 
“Preservação  e 
valorização do Meio 
Ambiente” 

Unindo a Turma - Atividades lúdicas e 
praticas para auxiliar na acolhida e 
socialização. 
Preservação e Valorização do Meio 
Ambiente – Atividades praticas 
utilizando materiais recicláveis, entre 
outros, proporcionando consciência 
cidadã.  

3 Instrumental Socioeducativo específico (2º Semestre) 

3.1 Criação Material 
Planejamento 2º 
Semestre 

Ação realizada semestralmente com 
envolvimento de toda equipe 
envolvida diretamente na execução. 
Mudança de estratégia – 1 tema ao 
mês.  

3.2 
Aplicação 
Bimestral 

Julho – AMIZADE 
Agosto – FOLCLORE 

Setembro – NATUREZA 
Outubro – ANIMAIS 

DOMESTICOS E 
FAUNA BRASILEIRA 

Novembro – MUSICAS 
INFANTIS 

Dezembro – 
CONHECENDO SUA 

FAMILIA 

Amizade: Roda de conversa, músicas 
e historias relacionadas a amizade. 
Dinâmica do abraço no dia do amigo. 
Amigo secreto de desenho entre as 
salas. 
 
Folclore: Ação desenvolvida para 
busca de identidade e autonomia. 
Tradições regionais do país e comidas 
típicas: 
- 1ª Semana Região Sul; 
- 2ª Semana Região Sudeste; 
- 3ª Semana Região Nordeste; 
- 4ª Semana Região Centro-Oeste; 
- 5ª Semana Região Norte. 
- Apresentações das Danças 
tradicionais – Internas e Externas 
 
Natureza: Rodas de Conversa – Texto 
e vídeos sobre a importância da 
natureza. Ida ao parque das águas 
para recolher lixo. Trabalho sobre a 
separação do lixo com as crianças. 
 
Animais Domésticos e Fauna 
Brasileira: Rodas de conversa sobre 
os animais. 
Livros de literatura infantil e outros, 
músicas, desenhos, dobraduras, 
passeio anual (visita ao zoológico em 
Sorocaba). 
 
Músicas Infantis: Utilização de 
diferentes músicas infantis, utilizando 
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a investigação da curiosidade das 
crianças com a evolução das musicas 
infantis. Realizado um Espetáculo 
“Revivendo a Infância”. 
 
Conhecendo sua família: Desenhos 
da família, rodas de conversa sobre a 
importância da família, filmes, 
montagem da arvore genealógica das 
crianças. 

4 Reunião de Equipe  

4.1 
Preparação 

Reunião  

Verificação dos 
assuntos a serem 
abordados 

Pré elaboração da temática a ser 
abordada 

4.2  Reunião Mensal 

Após observação de 
casos e/ou 
necessidades 
específicas 

Assuntos abordados: SCFV – Eixos e 
objetivo, ações direcionadas, escuta e 
olha atento, planejamento de ações, 
encaminhamentos, trabalho em 
equipe, organização, empatia, regras, 
brincadeiras e ludicidade, retomada 
de assuntos relevantes. 

4.3 Resultados 

Ações de enfrentamento 
das problemáticas 
encontradas 

Execução direta das atividades e 
ações planejadas. 

5 Reunião com os Familiares 

5.1 
Preparação 

Reunião  

Verificação dos 
assuntos a serem 
abordados 

Observação dos comportamentos e 
demandas apresentadas pelas 
crianças. 

5.2 
 Reuniões 
Bimestrais 

Aplicação de reunião / 
Palestra / Orientação 

Temas abordados: Hábitos e caráter; 
Educação Coercitiva e baixa auto 
estima; Infantolatria; Fazer a 
Diferença; Culpa e Responsabilidade; 
Educar no amor. 

6 Festividades 

6.1 
Elaboração 
Calendário 

24/2 – Carnaval; 13/4 – 
Páscoa; 11/5 – Dia das 
Mães; 29/6 – Festa 
Junina; 10/8 – Dia dos 
Pais; 11/10 – Dia das 
Crianças; 07/12 – Natal 

Todas as festividades planejadas 
foram executadas. 
 
Atividades descritas anexo I 
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6.2 Aplicação 
Festas e eventos 
Comemorativos Atividades descritas anexo I 

7 Oficina de Música 

7.1 
Planejamento 

anual 

Estabelecer estratégias 
a serem utilizadas para 
alcance dos objetivos 

Elaboração juntamente com 
planejamento do Projeto 

7.2 
Aplicação da 
Oficina 

Duas vezes/semana – 
aprendizado e ensaios 

Executadas com esta periodicidade 
durante todo o ano. 

7.3 Resultados  

Apresentações 
trimestrais 
(Desenvolvimento 
Autonomia) 

Realizadas: Apresentação Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Festival Anual, 
assim como algumas esporádicas que 
não constavam no calendário. 

8 Oficina de Dança 

8.1 
Planejamento 

anual 

Estabelecer estratégias 
a serem utilizadas para 
alcance dos objetivos 

Elaboração juntamente com 
planejamento do Projeto 

8.2 
Aplicação da 
Oficina 

Duas vezes/semana – 
aprendizado e ensaios 

Executadas com esta periodicidade 
durante todo o ano. 

8.3 Resultados  

Apresentações 
trimestrais 
(Desenvolvimento 
Autonomia) 

Realizadas: Apresentação Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Festival Anual, 
assim como algumas esporádicas que 
não constavam no calendário. 

9 Oficina Esportiva / Recreativa 

9.1 
Planejamento 

anual 

Estabelecer estratégias 
a serem utilizadas para 
alcance dos objetivos 

Elaboração juntamente com 
planejamento do Projeto 

9.2 
Aplicação da 
Oficina Duas vezes/semana 

Executadas com esta periodicidade 
durante todo o ano. 

9.3 Finalização  

Mensal com atividade 
específica nos Parque 
das Águas (Promoção 
de Lazer) 

Atividades lúdicas e de 
desenvolvimento mental e físico. 
Participação em Olimpíada Estudantil. 
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ANEXO I – RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS MÊS A MÊS: 

 

Janeiro: 

O mês de Janeiro foi marcado pelas atividades e dinâmicas extras realizadas com as 

crianças, haja o período de recesso escolar, onde as crianças aumentam suas aspirações no 

âmbito do lazer. Sendo assim, as ações foram desenvolvidas de forma lúdica, buscando a 

interação e o convívio grupal e o desenvolvimento de relações de afetividade. 

Neste mês reiniciamos a aplicação de instrumental para realização dos estudos sociais e 

elaboração dos relatórios que compõem os prontuários individuais. 

No dia 26/01, a Coordenadora, juntamente com a Assistente Social, realizou uma 

reunião de capacitação com a equipe do Projeto, onde foram abordados os objetivos do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e proposta a criação de material socioeducativo a 

ser utilizado neste ano. Após a capacitação, as educadoras sociais, juntamente com a 

Coordenadora, elaboraram o planejamento do 1º Semestre. 

 

Fevereiro: 

O mês de Fevereiro contou com diversas atividades socioeducativas que auxiliaram na 

busca pelo alcance dos objetivos propostos pelo serviço. Com o intuito de aprimorar as ações 

anteriormente realizadas, a equipe do Projeto iniciou a utilização de material socioeducativo 

próprio, que neste bimestre tem como tema “Unindo a turma”. Neste âmbito, no dia 14 de 

Fevereiro, em lembrança ao Dia da Amizade foram realizadas rodas de conversa sobre a 

amizade, sobre como valorizar uma boa amizade e como ser um bom amigo. Este tipo de 

atividade tem por objetivo estreitar os vínculos grupais, bem como fortalecer o respeito, 

desenvolver relações de afetividade e respeito mútuo, sendo propícia neste período do ano 

onde novas crianças estão sendo inseridas.  

Em paralelo, foram desenvolvidas atividades em torno da prevenção e conscientização 

da problemática da dengue, estimulando a participação cidadã nas crianças, para que as 
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mesmas percebam-se inseridas num contexto de responsabilidade social/comunitária. Para o 

desenvolvimento da temática, foram utilizados informativos, folhetos e vídeos. 

Neste mês, em estímulo à cultura, as crianças iniciaram um caderno de poesias, 

oportunizando conhecer um pouco sobre as mesmas e seus autores, possibilitando a ampliação 

do universo informacional, artístico e cultural das crianças. Também foram realizadas 

atividades culturais com o tema “Carnaval”, possibilitando às mesmas adquirir conhecimento 

histórico e o lazer através das marchinhas. 

 

Março: 

O mês de Março foi marcado por diversas atividades de convívio, artísticas, culturais e 

de lazer estrategicamente realizadas visando possibilitar o alcance dos objetivos propostos pelo 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através dos grupos socioeducativos. 

Como forma de possibilitar ampliação do universo artístico e cultural das crianças, 

foram realizados diversos trabalhos manuais e rodas de conversas sobre diversos assuntos 

como “A impotência da Mulher”, na semana em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 

a criação de livros de poesias e apresentação de sarau, em comemoração ao Dia Mundial da 

Poesia (21/03), sobre a importância da água na semana em que se comemora o Dia Mundial da 

Água, entre outros.  

No dia 15, foi realizada uma reunião com os familiares das crianças inseridas, na 

oportunidade foram abordados assuntos relacionados ao bom andamento do Projeto, assim 

como foi promovida orientação familiar e incentivo à participação ativa da família no cotidiano 

e atividades das crianças. Esta ação contou com a presença de aproximadamente 75% dos 

familiares. 

Neste mês, iniciamos a atualização dos prontuários, primeiramente através de aplicação 

de questionário socioeconômico, escuta qualificada e atendimento às famílias, para posterior 

estudo e realização dos relatórios individuais. 

 

Abril: 
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No mês de Abril, para o desenvolvimento das ações socioeducativas foram utilizadas 

para operacionalização do Serviço: Atividades físicas, atividades artesanais, brincadeiras, 

passeios entre outras ações, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, 

comunitário e social e relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, favorecendo o 

desenvolvimento de sociabilidades.  

Através da Comemoração do “Aniversário de Capão Bonito”, foi possível a ampliação do 

universo informacional e cultural e a valorização histórica do Município. 

Aproveitamos o ensejo datas comemorativas da Páscoa, do Dia Nacional do Livro, do Dia 

do Índio e Tiradentes para abordar os temas de forma a ampliar o universo informacional das 

crianças inseridas, bem como incentivá-las a valorizar a pluraridade sociocultural e histórica do 

país, oportunizando a valorização cultural de classes, crenças, sexo, etnia e/ou outras 

características individuais e sociais, propiciando também auxilio em sua formação cidadã. 

No dia 13/04, foi ofertado lazer às crianças, através de uma Festa de Páscoa, 

envolvendo brincadeiras, almoço especial, bolo e ovos de chocolate. 

No dia 28/04/16 recebemos a visita dos alunos do 9º ano da Escola Vale Encantado, 

onde pudemos apresentar o Projeto e realizar interação entre ambos.  

 

      Maio: 

      Neste mês, as atividades e ações socioeducativas foram desenvolvidas em grande 

parte no reconhecimento da importância das mães, incentivando o resgate dos valores 

familiares ao conhecer os direitos e deveres dos membros da família, em especial da mãe, 

valorizando seu empenho no trabalho geralmente em jornada dupla, auxiliando assim o 

fortalecimento dos vínculos afetivos familiares. Desta forma, as produções artísticas/culturais 

individuais seguiram a temática, sendo desenvolvidos pinturas, dobraduras, recorte e colagem 

para as mamães, assim como um peso de porta de feltro sendo costurado por cada criança, 

pois além de estimular o desenvolvimento das habilidades e potencilidades delas, as famílias se 

encantam em vislumbrar suas progressões e em contrapartida as elogiam e estimulam, este é 

um grande aliado ao alcance de uma boa autoestima. 
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      Neste âmbito, no dia 12 foi realizada uma bela homenagem para as mães, com 

apresentações artísticas das crianças realizadas pelas oficinas de balé e música, vídeos e ao final 

a oportunidade de confraternização com um delicioso lanche. Este tipo de ação visa estreitar os 

vínculos familiares, bem como incentivar o desenvolvimento de autonomia pessoal e o 

desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social e contou com a participação de 

aproximadamente 250 pessoas. 

      Com relação ao Dia Nacional do Combate ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes, como forma de prevenção, realizamos no dia 18, rodas de conversa para 

realização de orientação didática, na ocasião as crianças participaram ativamente e foram 

incentivadas a dialogar sobre o assunto com sua família. No dia 19, as crianças tiveram a 

oportunidade de assistir ao vídeo infantil da campanha e aprender a música “O meu corpo é 

um tesourinho”. 

      Com o intuito de promover orientação sociofamiliar, a Coordenação do Projeto 

realizou no dia 25, uma reunião com os pais/responsáveis abordando assuntos relevantes à 

organização e bom andamento das ações desenvolvidas neste serviço, bem como levantar o 

índice de satisfação das famílias atendidas através de instrumental próprio, onde obtivemos um 

de o índice de Bom a Excelente. Na ocasião, a Assistente Social Geruza, realizou uma palestra 

com o tema “Caráter como Legado. A importância da influência familiar na construção do 

caráter de uma criança”, a reunião contou com a participação de 39 representações familiares. 

 

Junho: 

O mês de Junho foi marcado por diversas atividades socioeducativas que possibilitaram 

o desenvolvimento de sociabilidades e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Atividades contínuas como balé, música, esportes e trabalhos manuais entre outras foram 

utilizados como ferramentas de operacionalização para o alcance dos objetos deste serviço. 

     No que tange ao instrumental próprio que foi subdividido em temáticas necessárias, 

neste mês se iniciou o tema Meio Ambiente, que tem como objetivos levar a criança a valorizar 

o meio ambiente e identificar-se como parte integrante do mesmo. Desta forma, as rodas de 
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conversa foram utilizadas com vistas a estimular as crianças a desenvolverem competências 

para compreensão crítica no contexto social e sustentável com relação à temática, assim como 

nos trabalhos manuais foram utilizados materiais recicláveis como rolos de papel higiênico, 

garrafas, entre outros, incentivando a reutilização, que não só diminui a quantidade de lixo do 

planeta, como pode até auxiliar na economia doméstica. Neste âmbito as crianças produziram 

uma maquete com materiais recicláveis, sendo que cada sala ficou responsável por uma parte 

da obra. Vale destacar o censo de responsabilidade e participação ativa das crianças na 

construção da maquete, que desenvolveu nas mesmas um sentimento de satisfação coletiva, 

fazendo com que zelassem da maquete como um troféu conquistado por todos. 

     Neste mês, a Entidade Legionários na Defesa do Menor, responsável pelo Projeto 

Espaço Amigo, completou 59 anos, e as crianças inseridas sendo participantes desta história, 

fizeram desenhos sobre o significado da Entidade para elas, podendo refletir sobre a 

importância recíproca entre ambas. 

     No dia 29/06/16, foi realizada uma festa Junina, onde as crianças e seus familiares 

puderam desfrutar de um ambiente acolhedor e divertido com direito a comidas, danças e 

brincadeiras típicas. Sendo assim, na entrada, foram distribuídas para as crianças, certa 

quantidade de fichas correspondentes à alimentação e brincadeiras, com o intuito de incentivar 

nelas a habilidade de administrar seus bens e interesses, estimulando seu desenvolvimento de 

forma lúdica. A festividade contou com um público estimado em 220 pessoas. 

 

Julho: 

O mês de Julho foi marcado por diversas atividades socioeducativas que possibilitaram o 

desenvolvimento de sociabilidades e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

No dia 06/07 foi realizado um gostoso piquenique no Parque das Águas com bastante 

diversão e comidas gostosas. No início do mês, toda a equipe envolvida no Projeto Espaço 

Amigo se reuniu para elaborar planejamento das atividades para o 2º Semestre, foram 

definidos as seguintes temáticas a serem aplicadas: JULHO: Amizade, AGOSTO: 
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Cultura/Folclore, SETEMBRO: Natureza, OUTUBRO: Animais Domésticos e Fauna Brasileira, 

NOVEMBRO: Musicas Infantis e DEZEMBRO: “RE Conhecendo sua família”. 

Nas atividades de sala, as crianças iniciaram as confecções das lembranças que serão 

entregues aos Pais no próximo mês, um chaveiro de feltro em formato de fusca. 

Durante todo o mês, foi abordado o tema “Amizade”, objetivando desenvolver nas 

crianças competência de inteligência social, aprendendo a identificar suas emoções e 

mostrando-lhes como é possível se relacionarem de forma saudável, formando amizades 

verdadeiras, conseguindo aceitar e respeitar as diferenças do outro, aprendendo a lidar com as 

adversidades rotineiras. Neste âmbito, foram utilizadas dinâmicas, rodas de conversa, 

brincadeiras e atividades grupais, músicas relacionadas à amizade, e também um amigo secreto 

de desenho sobre amizade entre as salas. 

No dia 26 de Julho, “Dia dos Avós”, foram realizadas atividades a fim de permitir 

reflexões sobre a importância dos avós e do cuidado necessário a ser provido a eles. Pretende-

se em atividades como esta, auxiliar o fortalecimento dos vínculos afetivos familiares. 

 

Agosto: 

Neste mês, o repertório de atividades baseou-se no tema Folclore, tendo em vista que o 

folclore representa a identidade social de uma comunidade através de suas criações culturais, 

coletivas ou individuais, possibilitando a ampliação do universo informacional e cultural nas 

mesmas. Desta forma, utilizamos a temática de forma a desenvolver a Identidade e a 

Autonomia, inicialmente realizando uma pesquisa com as crianças sobre os conhecimentos 

preexistentes sobre o assunto, elas foram desafiadas estender a pesquisa perguntando aos pais 

e avós sobre as lendas e brincadeiras antigas, estimulando o diálogo familiar. Ainda sobre esta 

temática, buscamos a aquisição de conhecimentos sobre as tradições de cada região do país, 

sendo pesquisada uma região por semana, e ao final de cada semana foi escolhido juntamente 

com as crianças um prato típico da respectiva região e servido na sexta-feira, sendo: 

 Região Nordeste (01/08 a 04/08) – Prato típico: Cuscuz; 

 Região Sul (07/08 a 11/08) – Prato típico: Tererê; 



 

 

 

Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito 
 

C.N.P.J.  48.389.217/0001-61      -      Insc. Est. Isenta. 

Rua 13 de Maio, 25   -  PABX (15) 3542.1066 
CEP 18.300-970  - Capão Bonito – Estado de São Paulo 

 
 

12/15 
 

 Região Sudeste (14/08 a 18/08) – Prato típico: Virado a Paulista; 

 Região Norte (21/08 a 25/08) – Prato típico: Bolo de Aipim; 

 Região Centro Oeste (28/08 a 31/01) – Vaca Atolada. 

Na oficina de música foram trabalhadas músicas referentes à cultura de cada região, na 

oficina recreativa as brincadeiras antigas e na oficina de balé as danças típicas onde as crianças 

realizaram apresentações internas, sendo convidadas após para apresentarem-se em uma 

creche do Município. 

Realizamos no dia 17/08, uma reunião com os familiares para a discussão de assuntos 

relevantes para o bom andamento do Projeto. Na ocasião, como forma de orientação e 

prevenção, a Assistente Social Geruza apresentou uma palestra com o tema: Infantolaria. 

Em comemoração ao Dia dos Pais, foram propiciados momentos de reflexão sobre a 

importância dos mesmos na educação e instrução dos filhos auxiliando no fortalecimento dos 

vínculos afetivos familiares. Neste âmbito, foram realizados diversos trabalhos manuais, 

pintura, corte e colagem, dobraduras para serem entregues aos Papais. Também foi realizada 

uma apresentação em comemoração a eles no dia 08/08, a programação contou com 

apresentações de balé e música, vídeos de homenagem realizados pelas crianças e entrega dos 

presentes, o evento teve um público estimado em 120 pessoas. 

 

Setembro: 

No início do mês, dia 01/09, realizamos o encerramento do tema anterior “Folclore”. 

Desta forma, as crianças experimentaram o prato típico referente à Região Centro Oeste – Vaca 

Atolada. Em parceria com a com a Secretaria da Educação, realizamos apresentações 

itinerantes das Danças tìpicas Regionais nas escolas Luz do Sol e creche Ileny Galvão.  

As atividades desenvolvidas no mês de Setembro basearam-se no tema Natureza, 

conforme planejamento realizado. Desta forma, as crianças realizaram atividades utilizando 

materiais recicláveis para reforçar a importância da construção de uma consciência sustentável 

e o estabelecimento da relação que o exercício da cidadania perpassa por todos os conceitos 
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grupais postos na atualidade, auxiliando assim no desenvolvimento da compreensão crítica nos 

mesmos. 

No dia 14, foi realizada uma atividade intergeracional, as crianças preparam textos e 

desenhos e levaram ao Lar São Vicente de Paula para entregarem ao idoso de sua escolha. Foi 

uma experiência incrível, acima do esperado, tendo em vista a profundidade das emoções  

experimentadas tanto pelas crianças como pelos idosos. Vale salientar que a maior parte das 

crianças nunca haviam visitado o local, bem como desconheciam o serviço, e o envolvimento e 

engajamento de cada uma delas mostrou a validade desta proposta. 

Com relação à importância do voluntariado na promoção do desenvolvimento social, 

como forma de demonstrar gratidão, as crianças fizeram cartas e presentearam os importantes 

voluntários que ofertam seus talentos no auxiliar do desenvolvimento individual das mesmas. 

Tendo em vista o Dia Nacional do Trânsito, dia 25, foram desenvolvidas atividades 

relacionadas ao tema, sendo abordadas questões reflexivas sobre a  importância da educação 

no trânsito para a segurança comunitária, utilizamos esta atividade,novamente, para reforçar 

que o exercício da cidadania preambula todos os contextos grupais.   

Outubro: 

Neste mês, as atividades socioeducativas pautaram-se no tema: ANIMAIS DOMÉSTICOS 

E FAUNA BRASILEIRA, bem como foram abordadas questões referentes ao Dia das Crianças e à 

importância das mesmas no contexto social, favorecendo momentos de socialização, 

descontração e fortalecendo a convivência comunitária. 

Neste âmbito, foram realizadas diversas ações artísticas, culturais, esportivas como 

forma de interação, expressão, aprendizagem e sociabilidade. No dia 09 inserimos o tema 

através das rodas de conversa, abordando a importância da fase da infância, do brincar, a 

importância da família, entre outros. No dia 10 a Oficina Recreativa realizou uma divertida 

gincana, com direito a brincadeiras como torta na cara, cabo de guerra, corrida de saco, entre 

outras. No dia 11 foi promovida uma festa comemorativa que possibilitou muita interação e 

expressão. No dia 26, aconteceu um passeio ao Zoológico Quinzinho de Barros e ao cinema, 

esta ação incluiu os temas abordados durante o mês, auxiliando a efetivar o aprendizado. 
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Ressaltamos que para a concretização destas ações, contamos com a colaboração ativa dos 

familiares, na organização dos detalhes do passeio através de reunião, propiciando o censo de 

pertencimento, responsabilidade e propriedade às mesmas. 

Não obstante, as atividades de convívio e organização da vida cotidiana foram realizadas 

em salas com aplicações de atividades e trabalhos manuais, rodas de conversa, oficinas, entre 

outros. 

 

Novembro: 

Neste mês, as atividades se desenvolveram a partir do tema Musicais Infantis, tendo 

como principais aspectos a conservação dos sentimentos, que através da temática puderam 

bem ser expressos, pois a música é uma modalidade que desenvolve a mente, promove 

equilíbrio, proporciona bem estar, facilita a concentração, e em especial possibilita trabalhar 

questões reflexivas voltadas ao desenvolvimento do pensamento crítico. Desta forma, foi 

possível abordar a comunicação e expressão através da música, bem como oportunizar 

experiências de apreciação e conhecimento de tradições musicais nas diversas culturas, 

possibilitando a ampliação do universo cultural das crianças. Neste âmbito, aproveitando a data 

comemorativa ao Dia do Radialista (07/11), as crianças não apenas conheceram o ambiente de 

uma rádio, como também cantaram ao vivo uma das músicas que estavam sendo apreciadas 

dentro da temática. 

Em consonância foi realizado um Espetáculo com o tema: Revivendo a Infância, 

proporcionando lazer familiar como também  oportunidade do desenvolvimento de autonomia 

e protagonismo das crianças. O espetáculo contou com a participação de 95% das crianças e 

seus familiares, e com uma estrutura que potencializou ainda mais a importância deste evento 

para as mesmas. 

 

Dezembro: 

Neste mês, as atividades foram desenvolvidas de forma festiva e de encerramento de 

ciclos, haja vista os temas e ações progressivas desenvolvidas. Sendo assim, as crianças foram 
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estimuladas a apreciarem seus avanços recebendo os materiais produzidos por elas durante o 

ano.  

O tema abordado durante o mês foi “ReConhecendo sua Família”, que proporcionou 

através das pesquisas de histórias familiares o conhecimento mais amplo do contexto familiar, 

bem como incentivou o fortalecimento dos vínculos através do estímulo ao diálogo. 

No dia 11/12, foi realizada a ultima reunião do ano com os familiares, na oportunidade, 

foi dirigida uma dinâmica reforçando a importância da participação ativa dos pais/responsáveis 

na vida das crianças, pontuando de forma positiva a interação construída durante o ano de 

2017. Também foi preparada uma exposição das produções e progressões individuais das 

crianças para apreciação de suas respectivas famílias, favorecendo na elevação da autoestima 

das mesmas. 

Tendo em vista a comemoração ao Natal, foram realizadas diversas atividades dirigidas: 

No dia 14/12 foi realizado um almoço especial, onde juntas, as crianças celebraram e 

confraternizaram vivenciando uma experiência auxiliadora no fortalecimento dos vínculos 

comunitários, garantindo também o lazer e a acolhida de seus interesses. 

 

 

 

Capão Bonito, 21 de Março de 2018 
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