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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO 

ANO REFERÊNCIA: 2018 

 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

PROJETO ESPAÇO AMIGO 

 

O Projeto Espaço Amigo, executa 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. Assegura espaço de referencia para 

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

protagonismo dos usuários auxiliando o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Abaixo apresentamos histórico das ações desenvolvidas durante o ano de 2018, 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 com 17 

crianças cada, durante o 

decorrer do ano. 

Fortalecer função protetiva 

das famílias, prevenindo a 

ruptura dos vínculos. 

Ofertar grupo de orientação 

familiar bimestralmente 

Realizada juntamente com as 

reuniões para os 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 entrevista social 

com todas as famílias 

Aplicação de questionário 

social para atualização 

cadastral das famílias 

atendidas e critério para acesso 

à novas vagas. 

 

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 a 
contribuição de toda equipe envolvida 
na execução. 
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2.2 

Aplicação 
(Período – 1 
tema/ mês) 

Temas: JANEIRO: 
“Integração”, 
FEVEREIRO: 
“Diferenças e Bullying”, 
MARÇO: “Páscoa”, 
ABRIL: “Cultura 
Indígena”, MAIO: 
“Prevenção ao abuso e 
exploração sexual de 
crianças e 
adolescentes”, JUNHO: 
“Copa do Mundo”. 

 Integração: Utilização de 
músicas relacionadas a amizade; 
-Contagem de histórias 
relacionadas ao tema; 
- Atividades ao ar livre; 
- Desenhos, pinturas e recortes; 
- Brincadeiras e atividades em 
grupo ; 
- Dinâmicas grupais. 
Diferenças e Bullying: - Rodas 
de Conversa sobre o tema para 
promover a conscientização do 
mal que o bullying causa às suas 
vitimas; 
- Desenhos e pinturas sobre o 
tema; 
- Vídeos relacionados ao tema. 
Páscoa: - Leitura de Livros sobre 
“O Significado da Páscoa”; 
- Textos e cartazes sobre os 
símbolos da Páscoa; 
- Músicas diversas de Páscoa; 
- Desenhos, pinturas e 
dobraduras; 
- Compartilhar informações e 
compreender o significado da 
páscoa.  
Cultura Indígena: - Cantigas de 
roda;  
- História indígena, pesquisa das 
origens indígenas;  
-  Musicas;  
- Desenhos;  
- Dobraduras; 
- Historias sobre povos 
indígenas; 
- Brincadeira de Peteca; 
Prevenção ao abuso e 
exploração sexual de crianças 
e adolescentes: - Palestra com 
Conselheiros Tutelares; 
- Vídeos, cantigas e 
depoimentos, de acordo com 
cada faixa etária; 
- Livro Pipo e Fifi; 
- Roda de Conversa. 
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3 Instrumental Socioeducativo específico (2º Semestre) 

3.1 Criação Material 
Planejamento 2º 
Semestre 

Ação realizada semestralmente com a 
contribuição de toda equipe envolvida 
na execução. 

3.2 
Aplicação 
Mensal 

JULHO: “Valor da 
Amizade”, AGOSTO: 
“Infância e Saúde”, 
SETEMBRO: “Infância, 
Cultura e Folclore”, 
OUTUBRO: “Infância, 
Esporte, Lazer e 
Ludicidade”, 
NOVEMBRO: “Heróis – 
Criatividade”, 
DEZEMBRO: “Natal e 
Família”. 

Valor da amizade: - Músicas 
relacionadas a amizade; 
-Contagem de histórias 
relacionadas ao tema; 
-Roda da conversa sobre a 
amizade, aplicação da dinâmica 
do abraço com todas as turmas 
no dia do amigo; 
- Brincadeiras e atividades em 
grupo ; 
-Amigo secreto de desenho entre 
as salas. 
Infância e Saúde: - Roda de 
Conversa sobre o tema com as 
crianças e com os pais; 
- Palestra com Médica Pediatra e 
Dentista; 
- Desenhos e pinturas sobre o 
tema; 
- Vídeos relacionados ao tema. 
Infância, Cultura e Folclore: - 
Leitura de Livros sobre “Folclore”; 
- Brincadeiras 
- Músicas diversas; 
- Desenhos, pinturas e 
dobraduras; 
Infância. Esporte, Lazer e 
Ludicidade: - Cantigas de roda;  
- Resgate de Brincadeiras; 
- Musicas infantis;  
- Desenhos;  
- Dobraduras; 
- Gincanas; 
- Torta na cara; 
- Cinema; 
- Piquinique; 
- Viagem ao Castelo Parque 
Aquático. 
Heróis e Criatividade: - Rodas 
de conversa sobre heróis e seus 
poderes; 
- Filmes; 
- Leitura de Gibis, revistas; 
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- Matérias e recortes de jornais e 
revistas; 
- Apresentação do Espetáculo: 
Heróis. 
Natal e Família: -Cartas de 
Natal; 
- Gincanda pais e filhos; 
- Exposição de trabalhos. 

 
 

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: “Viva a diferença”, 
“Já abraçou seu filho hoje?” e “Filhos, 
aumentando a probabilidade de 
sucesso”. 

6 Festividades 

6.1 
Elaboração 
Calendário 

09/02 – Festividade 
Carnaval; 29/03 – 
Páscoa; 15/05 – Dia das 
Mães; 21/06 – Festa 
Junina; 14/08 – Dia dos 
Pais. 

Todas as festividades planejadas 
foram executadas. 
 
Atividades descritas anexo I 

6.2 Aplicação 
Festas e eventos 
Comemorativos Atividades descritas anexo I 
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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 Espetáculo 
Anual, assim como outras 
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: 

As atividades deste mês se desenvolveram primordialmente em torno da acolhida, 

tendo em vista o recebimento de novas crianças inseridas neste Serviço de Convivência, 

desenvolvendo relações de afetividade, empatia e respeito mútuo. Foram utilizadas Rodas de 

Conversa e Dinâmicas de Apresentação de forma bastante hospitaleira para que as novas 

crianças se entrosassem significantemente, propiciando melhores resultados na busca dos 

objetos propostos. 

Na recepção das novas famílias, além das orientações e informações pertinentes ao 

Serviço, foram realizados encaminhamentos para realização do Cadastro Único pretendendo 

auxiliar o mapeamento das famílias atendidas. 

Vale ressaltar que este Projeto atende as orientações a respeito da ininterrupção do 

Serviço, porém, destaca-se que neste mês tivemos como ponto negativo o retrato de baixa 

frequência das crianças. 

No dia 19, recebemos a visita do Prefeito do Município, juntamente coma Primeira 

Dama. A ocasião possibilitou uma rica troca de informações para possíveis parcerias 

posteriores, no intuito de estimular nas crianças a participação da vida pública no território. 

 

Fevereiro: 

Neste mês as atividades socioeducativas se desenvolveram em torno do tema: 

Diferenças e Bullyng, de acordo com planejamento. Ressaltamos a relevância de abordar essa 

temática com a pretensão de auxiliar no desenvolvimento ético individual e grupal das crianças 

inseridas, prevenindo situações de segregação, intolerância e violência e incentivando relações 

de respeito mútuo. Neste âmbito, destacou-se a participação ativa das crianças em todas as 

atividades (rodas de conversa, pinturas, apreciação de vídeo) tendo em vista algum contato 

anterior com situações de bullyng direta e/ou indiretamente. 

Com relação às datas comemorativas, no dia 14/02 foi promovida uma festividade de 

carnaval, onde as crianças desfrutaram de lazer e interação, bem como puderam ampliar seu 

universo cultural através das rodas de conversa sobre a temática no âmbito nacional. No dia 

15/02, a oficina Recreativa realizou passeio especial ao Parque das Águas em comemoração 

ao Dia do Esporte. Em comemoração ao Dia do Idoso, nos dias 27 e 28 foram realizadas 
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atividades intergeracionais nas Instituições AJAPEI – Associação de Jesus de Auxílio às 

Pessoas Idosas e Lar São Vicente de Paula, na ocasião as crianças interagiram com os idosos, 

através do respeito, diálogo e carinho, assim como realizaram apresentações de músicas e 

danças. 

Destacamos o início de um projeto de cunho social, artístico e de conscientização, a 

construção de uma casinha de caixas de leite. Nesta fase inicial, realizamos a arrecadação 

solicitando que as crianças separassem juntamente com os familiares as caixas utilizadas no 

âmbito doméstico, trabalhando concomitantemente nas rodas de conversa a importância da 

reciclagem para o bem estar comunitário. 

 

Março: 

No mês de Março, as atividades socioeducativas pautaram-se no tema: Páscoa. O 

desenvolvimento desta temática possibilitou a reflexão sobre solidariedade e respeito mútuo, 

habilidades emocionais necessárias para a conquista de uma sociedade mais equânime. 

Foram utilizados diversos recursos metodológicos como livros, textos, músicas e brincadeiras, 

para maior internalização dos objetivos. 

No dia 09, realizamos uma reunião com os familiares, apresentando de forma detalhada 

o planejamento referente ao 1º Semestre, as atividades desenvolvidas no primeiro bimestre e 

seus objetivos para que a família possa integrar a busca pelo desenvolvimento das crianças 

inseridas. Na ocasião, foi apresentada uma palestra através da Assistente Social Geruza, com 

o tema: “Viva a diferença!”. Contamos com a parceria da Assistente Social Aline Vendrami que 

ofertou ao presentes um Curso do SENAR (Serviço nacional de Aprendizagem Rural) com a 

temática  de prevenção às drogas. A reunião contou com a presença de 36 familiares. 

Outras datas como Dia Internacional da Mulher, Dia do Circo, Dia do Bibliotecário, 

foram lembradas e trazidas para reflexões durante as rodas de conversa, bem como outras 

ações se desenvolveram neste sentido. No dia 13, as crianças realizaram visita à Biblioteca 

Municipal, na ocasião foi notório o envolvimento das mesmas explorando o ambiente rico em 

estímulos. Esta ação possibilita a ampliação do universo informacional e cultural das crianças, 

assim como incentiva a construção de bons hábitos de maneira coletiva. 

Neste mês, finalizamos a construção da casinha de caixas de leite, propondo que as 

crianças elaborassem um texto para dar significado à mesma, uma história envolvendo 
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consciência ambiental, perdas e superações foi criada e anexada em frente à casa para 

apreciação de visitantes. 

Para encerrar, no dia 29, foi realizada uma festividade de Páscoa, contando com 

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

Abril: 

No mês de Abril, as atividades socioeducativas pautaram-se no tema: Cultura Indígena, 

tendo em vista a importância do conhecimento do processo de construção de uma nação como 

uma dimensão valiosa no sentido de ofertar oportunidades de ampliação do universo 

informacional das crianças inseridas. Neste âmbito, no dia 19/04, foi realizada através da 

Oficina Recreativa uma ação no Parque das Águas, objetivando alinhar o conhecimento do 

conteúdo teórico cultural abordado nas rodas de conversas, textos e cantigas de rodas às 

práticas lúdicas através da aplicação de brincadeiras indígenas. Ressaltamos que este tipo de 

estratégia auxilia na assimilação e compreensão das temáticas abordadas. 

Outras ações foram realizadas de forma aleatória, porém auxiliadoras no 

desenvolvimento de capacidades e potencialidades. Neste mês as crianças iniciaram o Projeto 

de uma horta vertical, posteriormente ao término da construção da casinha de caixas de leite, a 

horta foi construída a partir de garrafas pet. Além de influenciar a reutilização de materiais 

recicláveis, exercício de cidadania, as crianças experimentaram a uma atividade influenciadora 

para autonomia, com do plantio e observação do crescimento de sua planta através de seus 

próprios cuidados. 

Objetivando a aquisição progressiva de conhecimentos capazes de ampliar seu 

universo informacional e cultural, a Oficina de Inglês iniciou uma atividade de conhecimento 

cultural dos países que falam a língua inglesa. A metodologia iniciou-se em localizar estes 

países no mapa, colorindo-os com tinta. 

Em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, foi realizado o “Dia da Beleza”, com 

prévia autorização dos Pais/Responsáveis, as crianças tiveram seus cabelos cortados e unhas 

pintadas, proporcionando bem estar e elevação da autoestima.  

Com intuito de adquirir maior conhecimento com o tema a ser abordado no mês 

seguinte, no dia 27/04, a equipe deste SCFV, participou da palestra “Todos contra a Pedofilia”, 

realizada através da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

 

Maio: 
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No mês de Maio, o tema abordado foi “Abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes”, tendo em vista auxiliar na prevenção e trabalhar em consonância com a Rede 

de Proteção e Garantia de Direitos. Desta forma, durante as duas primeiras semanas 

abordamos o tema através de dois livros: “Tenho medo, mas dou um jeito” que auxilia a criança 

a trabalhar seus medos sinalizando novas maneiras de lidar com essas situações, e o livro 

“Pipo e Fifi” que de forma lúdica e específica, auxilia na prevenção do abuso sexual infantil. 

Neste âmbito, realizamos em parceria com o Conselho Tutelar uma palestra para as crianças 

ministrada pelo Conselheiro Diogo Coelho no dia 17, na ocasião, tendo havido anteriormente 

contato com o tema, as crianças participaram ativamente expondo suas ideias com clareza, 

demonstrando a preponderância das orientações realizadas em rodas de conversa nas salas 

coletivas. 

Destacamos o auxílio ao desenvolvimento da autonomia através do Projeto “Horta 

Jardim horizontal” finalizado neste mês, onde as crianças participaram de cada etapa da 

construção da mesma (corte das garrafas, plantio e cuidado diário), sendo que cada uma 

plantou sua própria planta (flor ou hortaliça) e por ela ficou responsável. 

No dia 17, foi realizada a Apresentação do Dia das Mães, com apresentações de 

música e dança e participação da oficina de inglês com slides de declarações para as mamães 

na língua inglesa (realizado com legenda). Na ocasião contamos com a presença de 80 

familiares. Ao final foram entregues os presentes confeccionados pelas crianças e um lanche 

foi servido. 

Para finalizar, no dia 22, realizamos uma reunião com as famílias, com a pauta: 

*Apresentação das atividades desenvolvidas no ultimo bimestre, *Apresentação do calendário 

das atividades, *Festa Junina, *Aplicação da Caixa de Sugestões, *Cuidados com higiene e 

piolho e ao final, em parceria com o CREAS, foi apresentada uma palestra com o tema da 

Campanha de enfrentamento à violência e ao abuso sexual de crianças e adolescentes “Já 

abraçou seu filho hoje?” ministrada pela Assistente Social Michelle Martins, a ação contou com 

a participação de 30 familiares. 

 

Junho: 

O tema que subsidiou as ações deste mês foi “Copa do Mundo”, utilizando essa 

polêmica e propícia temática deste período, pretendeu-se auxiliar no desenvolvimento de 

competências sociais e culturais, enriquecendo as intervenções praticadas nas rotinas 
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estabelecidas para que venham a somar nas experiências diárias na vida de cada indivíduo. O 

tema propiciou discussões acerca das culturas dos países envolvidos, assim como trabalhar 

questões acerca das competições individuais e coletivas, trazendo ambientes próprios para 

debates saudáveis, tendo em vista o prévio trabalho desenvolvido pela oficina de inglês falando 

sobre as culturas dos países onde predominam o idioma. Para as partidas do Brasil, foi 

reservado um local apropriado para que juntas as crianças pudessem torcer pela seleção do 

país em ambiente descontraído. 

Objetivando a participação familiar, o desenvolvimento do protagonismo nas crianças e 

o senso de pertença em ambas, aplicamos uma caixa de sugestões que se encontra ao 

alcance de todos, logo na entrada, através desta ferramenta possibilitou-se aos familiares a 

oportunidades de expor suas opiniões e solicitações para aprimoramento do Serviço e às 

crianças a participação nas escolhas dos temas a serem abordados no segundo semestre, 

assim como opinar sobre locais a serem visitados. 

No dia 14/06, foi realizado um evento em comemoração ao aniversário de 60 anos da 

Legionários na Defesa do Menor de Capão Bonito, OSCIP que executa este SCFV. Na 

ocasião, as crianças e suas famílias foram convidadas a estarem prestigiando o evento, 

representando sua fundamental participação nesta história. 

No dia 21/06, realizamos a tradicional 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 mesmas, certa 

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

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

lúdica.  

 

Julho: 

O tema definido para ser desenvolvido neste mês, foi “Valor da Amizade” tendo em vista 

os constantes conflitos e desafios que se encontram presentes no cotidiano das crianças em 

seu meio social. Destaca-se a importância da realização de ações que resgatem valores e 

desenvolvam competências para aceitação e respeito às diferenças do outro e adversidades de 

sentimentos. Trabalhando afetividade e empatia pretendeu-se auxiliar no desenvolvimento da 

autoestima e da comunicação interpessoal. Neste âmbito, no dia 24/07 foi realizada uma 

atividade do “Dia do Amigo”, com a proposta de iniciar em roda de conversa refletindo sobre a 
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grande importância da manutenção das boas amizades, assim como de conhecer outras 

pessoas, construindo vínculos. Após, as crianças foram motivadas a confeccionarem desenhos 

e/ou cartas para a criança que senta no mesmo lugar na sala no período inverso. Foi possível 

notar a positiva adesão da atividade através da alegria demonstrada pelas crianças ao receber 

o carinho de alguém que ainda não se conhece, mas que possui coisas em comum. 

Objetivando incentivar comportamentos positivos de forma coletiva, iniciamos o Projeto 

do Semáforo Comportamental, que pretende promover a reflexão dos atos e suas 

responsabilidades através das cores sinalizadoras do comportamento: Verde, Amarelo e 

Vermelho. Apresentamos o projeto através de slides, construindo juntamente com as crianças 

os acordos a serem seguidos. Após a explanação e construção do acordo, as crianças 

assinaram coletivamente. Para visualizar o desenvolvimento individual e coletivo, foi criado um 

mural onde as crianças e seus familiares poderão acompanhar a evolução. Neste âmbito, 

objetivando trazer reflexão às famílias, foi realizada a atividade “Boletim dos Pais”, onde as 

crianças sinalizaram o comportamento dos pais: 

O boletim preenchido pelas crianças, foi entregue aos pais na reunião realizada no dia 

07/08/2018. 

O Projeto “Conhecendo o Mundo com o Inglês” foi concluído pela turma 10-12 anos, 

para finalizar além da pintura do mapa, as crianças produziram maquetes. 

 

  Agosto: 

O tema transversal “Infância e Saúde” foi fundamentou as ações deste mês, destacando 

a relevância desta da abordagem tendo em vista que na infância os hábitos de higiene são 

adquiridos e permanecem na vida adulta garantindo assim melhor qualidade de vida às 

famílias, o tema também promove orientação, desenvolvimento pessoal e conscientização 

coletiva sobre autocuidado, auxiliando no desenvolvimento da autoestima. Neste âmbito, nas 

salas coletivas, o tema foi abordado através de rodas de conversa, músicas, brincadeiras de 

roda e pinturas. No dia 15/08 em parceria com a Secretaria de Saúde, foi realizada uma 

palestra sobre higiene abordando o tema abordando higiene bucal e pessoal, a mesma foi 

realizada pelas profissionais: Dra Ticiane Olivatti - Dentista e Dra. Rita Ramos - Médica 

Pediatra. 

No dia 07/08, foi realizada uma reunião com os familiares/responsáveis, que contou 

com a presença de 44 pessoas. Na ocasião foi apresentado o Planejamento das Ações a 
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serem executadas no 2º  Semestre, como o Semáforo Comportamental, Viagem e Visitas. 

Aproveitamos para entregar o “Boletim dos Pais”, instrumento preenchido pelas crianças para 

sinalizarem o comportamento dos pais promovendo reflexão individual. Em sequência foi 

explanada uma palestra em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social através do 

Psicólogo Marcelo Arruda (CRAS), com o tema “Filhos, aumentando a probabilidade de 

sucesso”. A palestra promoveu importantes momentos de reflexão, instantâneos e posteriores, 

segundo feedback que recebemos por  vários familiares. 

No dia 14/08 foi realizada uma apresentação de Dia dos Pais, objetivando auxiliar no 

fortalecimento dos vínculos afetivos familiares. Esta ação contou com a presença de 110 

pessoas. 

Na semana de 22 a 27/08, as crianças foram levadas a visitar o Centro Paulo Freire e 

apreciar a “Semana da Arte” promovida pela Secretaria da Educação. 

 

Setembro: 

Iniciamos neste mês a temática definida para desenvolvimento das atividades foi 

“Infância e Cultura/Folclore”, tendo em vista a influência que a mesma exerce sobre diversos 

aspectos do desenvolvimento das crianças. Através da cultura, provindas dos costumes 

familiares e coletivos, podemos observar e estudar os processos que ocorrem através destas 

influências, norteando as ações e intervenções de maneira mais eficaz. Neste âmbito, a 

temática foi abordada através de diferentes atividades, como em leitura de histórias do folclore 

nacional e regional, desenhos, cantigas e interações intergeracionais como a visita realizada no 

Centro do Idoso – Quero Vida, onde trocas de vivências culturais foram possibilitadas. 

As crianças também foram levadas a visitar a APAE, onde puderam realizar 

apresentações culturais de dança ao público atendido pelo local. Após a apresentação, as 

crianças tomaram um café que promoveu a sensibilidade e socialização dos atores envolvidos 

nesta ação. 

Em parceria com a Secretaria de Esportes, levamos as crianças a participarem da 

Olimpíada Estudantil de Xadrez, objetivando propiciar o interesse pelo esporte, auxiliando no 

desenvolvimento de potencialidades. As mesmas foram motivadas através de um campeonato 

interno de seleção demonstrando a importância do preparo antecipado para melhor 

desempenho. 
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Iniciamos o Projeto “Criança na Cozinha”, onde cada sala realiza o preparo de pães 

caseiros para o café da manhã e tarde. Esta ação objetiva promover autonomia e desenvolver 

habilidades. Vale ressaltar que as crianças se divertiram bastante durante o preparo e na 

degustação demonstraram satisfação pelo resultado obtido. 

 

Outubro: 

O tema abordado neste mês foi “Infância e Esporte, Lazer e Ludicidade”, tendo em vista 

que nesta faixa etária, o ato de brincar apresenta um importante impacto no desenvolvimento 

físico e emocional das crianças, auxiliando a desenvolver habilidades de extrema importância 

para a vida adulta. Ao brincar, as crianças exercitam muitas habilidades como: capacidade de 

expressão verbal e não verbal, linguagem, raciocínio, pensamento abstrato, representação 

espacial, curiosidade, objetividade, reflexão, flexibilidade, atenção, concentração, memória, 

imitação, criatividade, imaginação, relacionamento intrapessoal e interpessoal, autonomia, 

cooperação, autoconfiança, autoestima, iniciativa e sentimentos de competência. Desta forma, 

o tema foi desenvolvido através de atividades lúdicas e incentivo á utilização do esporte como 

ferramenta de transformação social e prevenção de riscos. 

No dia 09/10 foi realizado um jogo de perguntas e respostas “torta na cara”; Em 11/10, 

juntamente com a Cooperativa de crédito Sicoobcrediceripa, foi realizada uma festa especial 

em comemoração ao Dia das Crianças, com brincadeiras, piquenique e entrega de brinquedos 

doados pela Cooperativa; Já no dia 16/10 as crianças tiveram um dia especial de cinema na 

LDM; No dia 17/10, este SCFV participou da Gincana Estudantil realizada pela Secretaria da 

Educação na modalidade Queimada, as crianças trouxeram medalha de prata; No dia 24/10 

realizamos uma viagem ao Castelinho Park Aquático, todas as crianças participaram e para 

que esta ação isso se tornasse possível, os familiares  auxiliaram nas vendas de cachorro 

quente com o lucro destinado ao passeio; Para finalizar a programação especial do mês, no dia 

26/10 as crianças puderam saborear pizzas doadas pela Santa Casa de Misericórdia do 

Município. 

 

Novembro: 

O tema definido para ser abordado neste mês foi HERÓIS E CRIATIVIDADE, tendo em 

vista o interesse das crianças pela temática, o que facilitou a abertura de possibilidades para 

desenvolvimento de importantes habilidades individuais e coletivas como a criatividade, 
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coragem para enfrentar desafios, vencer os medos, proteger os mais fracos, defender ideais e 

combater o inaceitável. Nesse cenário, os “heróis” representam os atributos que os humanos 

mais admiram em si próprios. Desta forma, durante abordagens, foram trazidas lições sobre o 

que cada “super herói” conhecido pelas crianças poderia ensinar. Através das tramas 

contadas, as crianças puderam relacionar as qualidades e os pontos fracos dos personagens 

aos seus próprios trazendo reflexões sobre os comportamentos. Para tanto, foram utilizados os 

recursos de rodas de conversa, filmes, leitura de gibis e revistas. 

Neste âmbito, a apresentação de fim de ano realizada no dia 22/11, acompanhou o 

tema trazendo um lindo espetáculo incluindo apresentações de música e dança que garantiu 

lazer, interação das crianças, seus familiares e comunidade. O evento contou com um público 

de 250 pessoas. 

No dia 05/11, através da oficina de inglês, foi realizada uma festa a fantasia misturada 

com festa de Haloween, objetivando ensinar um pouco da cultura dos EUA, devido ao 

aprendizado da oficina, possibilitando expansão do universo cultural e informacional das 

crianças. 

 

Dezembro: 

O tema definido para ser abordado neste mês foi “NATAL E FAMÍLIA”, sabe-se que esta 

importante data comemorativa do nosso calendário infelizmente foi se tornando pouco a pouco 

apenas um dia comercial, com estímulo a compra de roupas, calçados e presentes. Com isto, o 

verdadeiro sentido foi sendo, pouco a pouco, perdido. Natal é o nascimento de Jesus Cristo, e 

ele nasceu numa humilde manjedoura, apesar de ser o filho de Deus. Este tema foi pensado 

para resgatar, portanto, as origens reais desta data, conversando com os pequenos sobre 

perdão, amor ao próximo, fraternidade e humildade, valor da família dentre outros valores que 

vem sendo esquecidos.  

Objetivando sensibilizar as crianças a agirem com carinho e gratidão, foi desenvolvida a 

“Caixa do Correio Amigo”, através dela as crianças puderam livremente enviar e receber cartas 

de afeto de amigos, funcionários e familiares. Assim, no dia 07/12 as cartas foram entregues 

causando alegria e emoção, principalmente às crianças que completaram 12 anos encerrando 

o ciclo de participação no SCFV. Destacamos a efetiva participação dos familiares que 

depositaram as cartinhas para as crianças. 
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Buscando estreitar os vínculos entre as crianças e seus familiares, no sábado 08/12, foi 

preparada uma linda exposição das produções realizadas pelas crianças durante o ano, 

concomitantemente foi realizada através da Oficina Recreativa uma divertida Gincana “Pais e 

Filhos”. Ações como estas demonstram o interesse da família pelas atividades das crianças e 

promovem momentos importantes entre eles. 

No dia 11/12 as crianças foram levadas até o Parque das Águas para o ultimo 

piquenique do ano, cada criança trouxe sua contribuição (bolo, suco, bolacha...) podendo 

partilhar e confraternizar com seus colegas. 

Já no dia 13/12, o lazer foi garantido através da “Guerra de bexigas d’água”. E no dia 

seguinte foi realizada a Festa de Natal, com um almoço especial de confraternização e entrega 

de panetones. 

Sendo assim, cada grupo desenvolveu diversas atividades a partir do tema proposto, 

levando sempre em consideração o respeito às diversidades de pensamento e crença de cada 

criança, proporcionando momentos prazerosos e criativos durante todo o mês. 
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