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1.   INTRODUÇÃO   

  

O  objetivo  deste  relatório  é  apresentar  detalhadamente  as  atividades           

realizadas  na  execução  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos             

no  mês  de   novembro  de  2020 ,  no  que  diz  respeito  ao  cumprimento  dos  objetivos,                

desafios  enfrentados,  ações  de  reação  positiva  para  enfrentar  os  desafios,  bem             

como  a  percepção  dos  resultados  qualitativos  e/ou  subjetivos  sobre  o  impacto  no              

público   beneficiário.     

No  mês  de  novembro,  a  equipe  do  Serviço  de  Convivência  e             

Fortalecimento  de  Vínculos  deu  continuidade  ao  plano  emergencial  de  ações            

apresentado  em  março,  em  decorrência  do  Coronavírus,  e  desta  forma,  foram             

propostas  08  atividades  à  distância,  foram  realizadas  5  entregas  de  doações,  além              

da   continuidade   do   atendimento   contínuo   individual   com   as   famílias   do   Serviço.     

Neste  mês,  o  Serviço  recebeu  1  encaminhamento  do  CRAS  São            

Camilo,estando   com   75   crianças   e   20   adolescentes   inscritos.     
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RELAÇÃO   DE   VAGAS   NO   SERVIÇO   DE   CONVIVÊNCIA     

Faixa   etária   Inscritos     Vagas   disponíveis    

Crianças     75   05   

Adolescentes     20   0   

TOTAL:     95   05   
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2.   DOAÇÕES     

  

Ao  longo  do  mês  de  novembro  a  equipe  do  SCFV  deu  continuidade  à               

campanha  de  arrecadação  de  alimentos,  produtos  de  higiene  e  materiais  de             

limpeza,   conforme   demonstrado   abaixo:     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Endereço:   Rua   Zuferey,   nº   47   -    Jardim   Pitangueiras   -    Jundiaí   -   CEP   13.202-420.   
Email:    ins�tucional@associacaoalmater.com.br     Telefone:   (11)   99674-7252   

4   

RELAÇÃO   DE   ENTREGAS   DE   DOAÇÕES   NO   MÊS   

DATA   Nº   FAMÍLIAS   
ATENDIDAS   

PRODUTOS     DOADORES   

04/11   64   Alimentos     Mesa   Brasil     

13/11   64   Alimentos     Mesa   Brasil     

18/11   64   Alimentos   Mesa   Brasil   

24/11   64   Cesta   Básica     Prefeitura   de   Jundiaí/   
UGADS   

26/11   64   Alimentos     Mesa   Brasil     
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FOTOS   DAS   ENTREGAS   DE   DOAÇÕES   DO   MÊS     
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3.   ATIVIDADES      

No  mês  novembro  a  equipe  do  Serviço  de  Convivência  deu  continuidade             

ao  envio  de  atividades  através  do  kit  com  materiais  e  vídeos  explicativos.  Nos               

vídeos,  os  membros  da  equipe  fornecem  orientações  sobre  a  execução  das             

atividades,  além  de  mostrarem  os  resultados.  Além  dos  calendários  e  dos  vídeos,  a               

equipe  também  enviou  no  início  do  mês  um  kit  de  aprendizagem,  com  todos  os                

materiais   utilizados   ao   longo   do   mês   para   cada   uma   das   atividades.   
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ATIVIDADES   PROPOSTAS   NO   MÊS     

NOME   COMO   DESENVOLVER     FUNDAMENTAÇÃO   

  
  
  

Atividade   1:   Dia   da   
Saudades   (   memória   
Finados   )   
  
  
  
  
  
  

Nesta  atividade  trabalhamos  o      
dia  de  Finados  pedindo  para  que        
os  atendidos  pensassem  e      
colocasse  no  papel  desenhando      
ou  escrevendo  de  quem  ou  do        
que   tinham   saudades.   

Após  esses  8  meses  de  isolamento  social  e          
aproveitando  a  data  de  finados,  trabalhamos        
a  questão  da  perda  e  da  saudade  com          
nossos  assistidos,  pois  diretamente  de  COViD        
ninguém  teve  perdas  significativas,  mas  estão        
vivendo  e  ouvindo  muito  sobre  a  perda  de          
pessoas,  ou  mesmos  de  afastamento  por        
conta   da   situação   que   estamos   vivendo.     

  
  
  

Atividade   2:   Árvore   
Genealógica   (   1   parte   )   
  
  
  
  

Solicitamos  para  os  atendidos      
que  desenhassem  a  árvore      
genealógica  da  família     
deles,colocando  as  pessoas  que      
vieram  antes  até  chegar  neles       
mesmos.   

Aproveitamos  a  questão  de  estarem  tanto        
tempo  juntos  e  trouxemos  uma  forma  de         
falarem  sobre  suas  famílias,  pois  percebemos        
que  esse  é  um  assunto  difícil  não  só  para  as            
crianças  e  adolescentes  como  para  seus        
familiares   também.   
Conhecer  um  pouco  mais  sobre  a  história  das          
famílias  proporciona  uma  conexão  maior       
entre   eles.   

  
Atividade   3:   
Amarelinha   Africana     
  
  
  

Enviamos  um  giz  de  lousa  para        
que  eles  pudessem  desenhar  a       
amarelinha   no   chão.     
Um  dos  diferenciais  dessa      
amarelinha  é  que  duas  crianças       
pulam  ao  mesmo  tempo.  Ou  em        
grupos  de  dois  em  dois.  Cada        

O  objetivo  desta  atividade,  era  mostrar  para         
as  crianças  e  adolescentes  uma  brincadeira        
diferente,  que  veio  de  outra  cultura,        
trabalhando   assim,   a   diversidade.   
Como  nesta  amarelinha  os  participantes       
jogam  ao  mesmo  tempo,  é  necessário        
coordenação  e  também  cooperação,  para  que        
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participante  começa  a     
brincadeira  de  um  lado  do       
gráfico,  com  cada  pé  em  um        
quadrado.  Eles  devem  pular  para       
os  quadrados  à  direita  ao  mesmo        
tempo.  Depois  de  pular  para  os        
dois  quadrados  ao  lado,  eles       
pulam  de  volta  onde  começaram       
o  jogo.  Aí  saltam  para  os        
quadrados   em   frente.     

eles  não  se  esbarrem  e  possam  se  divertir          
juntos.   
Além  disso,  é  uma  ótima  atividade  para  fazer          
com   a   família   reunida.     
  

Atividade   4:   Jogo   da   
memória    de   figuras   
importantes.   
  
  
  
  
  
  
  

Enviamos  um  jogo  da  memória       
composto  por  pessoas  que      
possuem  grande  protagonismo     
na   luta   pela   igualdade   racial.     

Essa  atividade  trouxe  a  oportunidade  das        
crianças  e  adolescentes  conhecerem  as       
histórias  de  pessoas  importantes  para  a  luta         
pela  igualdade  racial.Além  disso,  diante  de       
tantos  casos  de  racismo  no  país,  é         
extremamente  importante  dar  voz  e      
visibilidade   para   a   causa.   
Algumas  das  pessoas  escolhidas  para       
compor  o  jogo  foram:  Michelle  Obama,  Elza         
Soares,  Nelson  Mandela  e  Martin  Luther  King         
Jr.   

  
Atividade   5:Dia   da   
Bandeira     
  
  
  
  
  
  

Enviamos  uma  folha  de  papel       
para  que  as  crianças  e       
adolescentes  pudessem  criar     
uma  nova  bandeira  para  o  nosso        
país.     
  
  
    

No  dia  19  de  novembro,  celebramos  o  dia  da           
bandeira   nacional.     
Por  isso,  criamos  um  vídeo  explicando  o         
significado  das  cores  e  dos  elementos  que         
compõem   a   nossa   bandeira.   
Posteriormente,  pedimos  para  que  eles       
criassem  uma  nova  bandeira  para  o  nosso         
país,  contemplando  seus  desejos  no       
desenho.   
Com  esta  atividade,  buscamos  despertar  o        
empoderamento  em  cada  um  deles  e        
trabalhar   a   cidadania.     

  
Atividade   6:   Boneca   
Abayomi   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Enviamos  pedaços  de  tecido  e  lã        
para  a  criação  das  bonecas  e  no         
vídeo  explicativo  também    
contamos   sobre   a   origem   delas.   

História  das  bonecas:  Para  acalentar  seus        
filhos  durante  as  terríveis  viagens  a  bordo  dos          
tumbeiros  –  navio  de  pequeno  porte  que         
realizava  o  transporte  de  escravos  entre        
África  e  Brasil  –  as  mães  africanas  rasgavam          
retalhos  de  suas  saias  e  a  partir  deles          
criavam  pequenas  bonecas,  feitas  de  tranças        
ou  nós,  que  serviam  como  amuleto  de         
proteção.  As  bonecas,  símbolo  de  resistência,        
ficaram  conhecidas  como  Abayomi,  termo       
que  significa  ‘Encontro  precioso’,  em  Iorubá,        
uma  das  maiores  etnias  do  continente        
africano  cuja  população  habita  parte  da        
Nigéria,   Benin,   Togo   e   Costa   do   Marfim.   
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Todo  mês,  buscamos  incluir  alguma  atividade        
onde  as  crianças  e  adolescentes  possam        
criar  seus  próprios  brinquedos  ou       
confeccionar  materiais  que  utilizarão      
posteriormente.   
É  uma  forma  de  estimular  a  criatividade,  e          
trabalhar  as  habilidades  particulares  de  cada        
um.    

  
Atividade   7:Jogo   de   
Percurso   do   Zumbi     
  
  
  

A  equipe  do  SCFV  desenvolveu       
um  jogo  de  tabuleiro  inspirado  na        
história  de  Zumbi  dos  Palmares.       
O  objetivo  do  jogo  era  libertar        
Zumbi  e  Dandara  e  os  ajudarem        
a  chegar  no  Quilombo  dos       
Palmares.   

Essa  atividade  aborda  de  forma  lúdica,  a  luta          
de  um  líder  de  maior  relevância  histórica  para          
nosso  país  e  que  infelizmente  poucas        
pessoas   conhecem.   
Proporcionar  que  as  crianças  e  adolescentes        
que  atendemos  tenham  contato  com  a        
história  de  Zumbi,  faz  parte  de  nosso  papel          
como   educadores.   
Além  disso,  histórias  como  essa  nos        
incentivam  e  inspiram  a  lutar  por  um  país          
mais  justo  e  menos  desigual.  Acreditamos        
que  ao  trazer  uma  atividade  como  essa,         
plantamos  uma  semente  de  transformação       
em   cada   criança   e   adolescente.   

Atividade   8:   História   
Amoras     

Ainda  trabalhando  a  questão  da       
consciência  negra,  enviamos     
uma  folha,  e  áudio  contando  a        
história  ‘’Amoras’’  do  rapper      
Emicida.  Após  ouvirem  a  história,       
as  crianças  e  adolescentes      
deveriam  desenhar  na  folha      
como  seria  a  ‘’Amoras’’  da       
imaginação   deles.   

O  livro  infantil,  narra  uma  história  cheia  de          
simplicidade  e  poesia  destacando  a       
importância  de  nos  reconhecermos  no  mundo        
e  de  nos  orgulharmos  de  ser  quem  somos,          
desde  pequenos  até  adultos.  Sabemos  que        
muitas  vezes  nossa  sociedade  é  injusta  e  isso          
pode  ser  sentido  desde  muito  cedo  (ainda         
enquanto   crianças).   
A  história  nos  mostra  que  independente  de         
cor,  religião  ou  status  social,  podemos  ser         
quem   quisermos   e   realizar   sonhos.   
Através  desta  atividade,  buscamos  incentivar       
as  crianças  e  adolescentes  a  não  temerem  o          
futuro  e  seguirem  seus  planos  e  projetos,  sem          
medo   de   ser   quem   são.   
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ADESÃO   DOS   BENEFICIÁRIOS   ÀS   ATIVIDADES     

Nome   da   atividade:   Atividade   1   Dia   da   Saudades   (   memória   Finados   )   
  

Número   de   participantes:     65   

Observações:  A  grande  maioria  enviou  a  atividade  falando  de  alguma  pessoa  querida  que  já  morreu,  alguns                  
trouxeram  a  saudades  de  não  poderem  estar  com  os  amigos  e  mesmo  de  participar  de  nosso  serviço.                   
Conversando  com  alguns  responsáveis  está  sendo  bem  difícil  esse  momento,  o  que  acaba  trazendo  muitas                 
lembranças   também   para   eles.   

Nome   da   atividade:   Atividade   2   Árvore   Genealógica   (   1   parte   )   
  

Número   de   participantes:     59   

Observações:  O  retorno  dessa  atividade  trouxe  mais  uma  vez  a  dificuldade  com  a  figura  paterna  até  mesmo                   
para  escrever  nomes  de  seus  familiares  pois  a  grande  maioria  não  tem  nenhum  contato  ou  apenas  sabe  os                    
nomes,   alguns   colocaram   apenas   as   informações   maternas.   

Nome   da   atividade:   Atividade   3   Amarelinha   Africana     

Número   de   participantes:     50   

Observações:  A  atividade  por  quem  a  realizou  se  divertiu  bastante,  embora  algumas  famílias  fizeram                
adaptações,  outras  nos  trouxeram  a  falta  de  espaço  como  um  dificultador  para  a  realização.  a  grande                  
maioria  não  tem  um  espaço  externo  onde  pudesse  desenhar  a  amarelinha  no  chão  alguns  adaptaram  com  o                   
piso   de   uma   dos   cômodos   da   casa.   

Nome   da   atividade:   Atividade   4-   Jogos   da   memória   de   Figuras   importantes     
  

Número   de   participantes:     58   

Observações:  Esta  atividade  foi  realizada  sem  grandes  dificuldades  pelos  os  que  fizeram  o  jogo  da  memória                  
trazia  informações  sobre  pessoas  negras  e  suas  histórias  de  vida,  algumas  pessoas  disseram  que  a  grande                  
maioria   só   conhecia   os   nomes   mas   não   a   história   deles.   

Nome   da   atividade:   Atividade   5   Dia   da   Bandeira     
  

Número   de   participantes:     60   

Observações:  Foi  bem  interessante  que  alguns  dos  nossos  atendidos  criaram  modelos  para  a  bandeira  bem                 
diferente  do  tradicional  ,  mas  a  maioria  ainda  trouxe  as  mesmas  características  em  seus  desenhos.  Foi  uma                   
atividade   bem   tranquila.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   6   Boneca   Abayomi   

Número   de   participantes:     50   
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Observações:   Trabalhamos   a   consciência   negra   trouxemos   a   história   da   boneca   Abayomi     
e   pedimos   que   as   crianças   e   adolescentes   fizessem   a   deles,   foi   bem   bacana   o   retorno   dos   que   fizeram   pois   
gostaram   de   conhecer   a   história   das   mães   escravas   africanas.   

Nome   da   atividade:   Atividade   7   Jogo   de   percurso   do   Zumbi     

Número   de   participantes:     50   

Observações:  Ainda  aproveitando  o  tema  da  consciência  negra  trouxemos  um  jogo  de  percurso  onde                
apresentamos  um  pouco  da  história  do  Zumbi  e  do  porque  o  dia  da  consciência  negra  ser  comemorado.  Foi                    
uma  atividade  bem  bacana  porque  o  retorno  que  as  mães  nos  deram  foi  de  muita  diversão  em  família  com                     
os   filhos.   

Nome   da   atividade:   Atividade   8   -   “Amoras   “   
  

Número   de   participantes:     55   

Observações:    Através   do   áudio   da   história   eles   puderam   criar   a   personagem   “Amoras   “   da   forma   que   eles   
acharam   que   era   a   personagem   e   foi   bem   interessante   que   as   crianças   e   adolescentes   criaram   de   acordo   
com   o   que   imaginavam   que   fosse   a   personagem.   
As   mães   trouxeram   que   algumas   crianças   tiveram   dificuldade   em   desenhar   pois   tem   pouca   facilidade   com   o   
desenho.Mas   de   um   modo   geral   foi   uma   atividade   bem   participativa.   
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4.   ATENDIMENTO   SOCIOASSISTENCIAL     

  

No  mês  de  novembro,  a  equipe  também  deu  continuidade  ao  atendimento             

socioassistencial  das  famílias  através  do  telefone  (dia  sim,  dia  não),            

presencialmente  de  maneira  individual  e  através  de  aplicativo  de  mensagens.  Os             

atendimentos  socioassistenciais  são  realizados  pela   educadora  social  e  técnica           

de  referência  do  Serviço  e  pela   assistente  social  da  OSC ,  sendo  que  a  prioridade                

no  atendimento  é  para  as  famílias  que  se  encontram  no  grupo  de  alto  risco  social  e                  

de  contaminação  do  coronavírus,  conforme  metodologia  determinada  no  Plano  de           

Trabalho   Emergencial.     

Através  do  atendimento  socioassistencial,  as  famílias  podem  compartilhar          

angústias,  receberem  encaminhamentos  para  outros  serviços  ou  algum  tipo  de            

aconselhamento   específico   sobre   a   dinâmica   familiar   e   comunitária.     
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OBSERVAÇÕES   SOBRE   OS   ATENDIMENTOS   INDIVIDUAIS     

Técnica   responsável:     Elaine   Cristina   dos   Santos   Florêncio   Cavalcante   

Observações   gerais   sobre   os   atendimentos   do   mês:   
  

No  mês  de  novembro,  observamos  uma  melhoria  na  participação  das  atividades             
propostas.  Uma  grande  parcela  das  mães  encerraram  seus  trabalhos           
temporários  após  o  período  de  eleições  e,  consequentemente,  ficaram  mais            
presentes  para  auxiliar  as  crianças  e  adolescentes  na  realização  das  atividades.             
Notamos  também,  que  muitas  mães  estão  se  sentindo  mais  esgotadas  nesses             
últimos  meses,  um  reflexo  do  ano  atípico  que  vivemos.  A  grande  maioria  é  mãe                
solo  e  o  sustento  e  manutenção  do  lar  dependem  única  e  exclusivamente  delas.               
Mesmo  com  todas  essas  dificuldades,  reconhecemos  e  enaltecemos  o  esforço  e             
dedicação  de  cada  uma  em  realizar  todas  as  atividades  propostas  durante  o              
mês.     
Quanto  às  crianças  e  adolescentes  que  realizam  atividades  adaptadas,  estamos            
sempre  em  contato  presencial  e  os  incentivando  através  das  genitoras  e             
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5.   FORMAÇÕES   COM   A   EQUIPE   DE   TRABALHO     

  

Em  continuidade  à  proposta  de  formações  com  a  equipe  de  trabalho,  em              

novembro  realizamos  a  leitura  de  dois  textos  sobre  Educação  democrática  e             

fizemos   uma   capacitação   online   sobre   jogos   cooperativos.   

 A  educadora  social  e  o  oficineiro  de  teatro  também  participaram  do              

segundo  e  terceiro  dia  de  capacitação  sobre  SCFV  com  a  Renata  Ferreira              

oferecida   pela   UGADS   através   do   NEEP.   
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responsáveis   para   que   não   fiquem   sem   nenhum   acompanhamento   mensal.   
Atendemos  individualmente  de  forma  presencial  e  pelo  WhatsApp,  as  mães  que             
solicitaram  orientação  nas  atividades  ou  algum  encaminhamento  para  outra           
necessidade   particular.   
Quanto  aos  cuidados  com  a  saúde  das  famílias,  2  delas  testaram  positivo  para               
COVID-19   e   estão   se   recuperando   em   isolamento   social.   

Técnica   responsável:   Eliana   Oliveira     

Observações   gerais   sobre   os   atendimentos   do   mês:     
  

No  mês  de  Novembro/2020  estivemos  acompanhando  as  famílias  com  as            
seguintes   diretrizes:   
  

1) Habitação:  acompanhamento  dos  trâmites  com  a  FUMAS  e  a  DEFESA            
CIVIL,  sobre  a  situação  da  casa  de  uma  moradora  que  se  encontra  em               
uma   área   de   risco   e   mãe   de   duas   crianças   atendidas   pela   organização.   

2) Saúde:  acompanhamento  das  consultas  agendadas  com  especialistas         
junto   à   regulação   de   saúde.  

3) Recursos  Humanos:  Encaminhamos  currículos  para  Empresas  da  região         
de   acordo   com   a   função   de   cada   mãe.   
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Além  das  formações,  a  equipe  participou,  como  de  costume,  das  reuniões             

dos  Conselhos  da  Assistência  Social  e  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,               

além   da   reunião   de   Rede   do   território,   reunião   com   o   CRAS   São   Camilo.   

  

6.   CONCLUSÃO   

  

Estas  são  as  principais  percepções  referente  ao  Serviço  de  Convivência  ao             

longo  do  mês  de  novembro  de  2020.  Segue  anexos  os  informativos  do  mês  que                

complementam   este   relatório.     

  

  

Jundiaí,   15   de   dezembro    de   2020.   

____________________________________________   

EDMILSON   IMPERATO   

Presidente   da   Associação   Almater   
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