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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  julho  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  julho,  a  equipe  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de               

Vínculos  deu  continuidade  ao  plano  emergencial  de  ações  apresentado  em  março,             

em   decorrência   do   Coronavírus.   
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2.   DOAÇÕES     

  

Ao  longo  do  mês  de  julho  a  equipe  do  SCFV  deu  continuidade  à  campanha                

de  arrecadação  de  alimentos,  produtos  de  higiene  e  materiais  de  limpeza.  Além  da               

campanha  própria,  ao  longo  do  mês  também  foram  recebidas  doações  do             

Programa  Mesa  Brasil  SESC  e  da  Prefeitura  de  Jundiaí.  Dentre  as  grandes              

parcerias  firmadas  ao  longo  do  mês,  destacamos  a  campanha  de  arrecadação  de              

leites  e  fraldas  com  a  Rede  60+,  atendendo  30  famílias  com  fraldas  e  45  famílias                 

atendidas  com  doação  de  leites.  Também  distribuímos  ao  longo  do  mês,  cobertores              

doados  pela  Nova  Rh  de  Jundiaí  e  pelo  Rotary  Club,  atendendo  todas  as  famílias                

cadastradas  no  Serviço.  Outras  parcerias  importantes  foram  firmadas  ao  longo  do             

mês,   com   a   campanha   Bob’s   em   ação   e   a   campanha   Ação   Solidária   Ideal   5k.     

Desta  forma,  ao  longo  do  mês,  foram  atendidas  com  doações  as  45              

famílias  do  Serviço  de  Convivência,  com  entrega  de  cestas  básicas  e  produtos  de               

higiene  e  limpeza  quinzenalmente,  doações  de  verduras,  frutas  e  legumes            

semanalmente,   além   de   uma   entrega   especial   de   fraldas   e   leites.     

Além  disso,  em  julho  a  equipe  iniciou  uma  campanha  de  arrecadação  de              

fundos  para  compras  de  exemplares  do  livro  “Não  me  toca,  seu  boboca!”.  A               

campanha  foi  um  sucesso  e  a  entidade  conseguiu  adquirir  exemplares  para  todas              

as  crianças  e  adolescentes  cadastradas  no  Serviço.  Os  livros  foram  entregues  e              

uma  série  de  atividades  será  proposta  a  partir  deste  rico  material.  O  livro  usa  uma                 

linguagem  simples,  própria  para  crianças,  para  narrar  uma  história  de  um  quase              

abuso  sexual.  O  livro  empodera  as  crianças,  para  que  estas  saibam  reconhecer  e               

reagir   contra   gestos,   palavras   ou   comportamentos   que   as   deixem   desconfortáveis.     
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3.   ATIVIDADES      

  

No  mês  de  julho  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.   

Atividades   propostas   no   mês   de   julho:     

a) Criando  com  barbantes:  atividade  proveniente  da  oficina  de          

arteterapia  realizada  com  crianças  e  adolescentes.  As  crianças          

deveriam   criar   formas   geométricas   com   barbante   e   varetas.     

b) Cine  com  a  família:  A  ideia  do  cinema  com  a  família  surgiu  como               

uma  proposta  para  que  as  crianças  e  adolescentes  tivessem  um            

tempo  de  qualidade  com  suas  famílias.  Para  que  este  momento  fosse             

especial,  a  equipe  enviou  no  kit  de  atividades,  um  pacote  de  milho  de               

pipoca  com  um  bilhete  explicando  a  atividade.  As  famílias  escolheram            

os   filmes   e   depois   relataram   para   a   equipe   como   foi   a   experiência.     

c) Construção  do  brinquedo  BIlboquê:  Utilizando  garrafa  pet,         

barbante  e  uma  tampinha,  as  crianças  e  adolescentes  criaram  o            

brinquedo  bilboquê  para  brincarem  em  casa.  As  atividades  de           

construção  de  brinquedos  tem  sido  muito  valiosas,  pois  além  de            

promover  brincadeiras  analógicas,  trabalha  a  coordenação  motora  e  a           

criatividade.   
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d) Quantos  têm?: Nesta  atividade,  as  crianças  e  adolescentes         

receberam  um  papel  com  a  seguinte  instrução  “procure  na  sua  casa  e              

veja  quantos  objetos  tem:  com  formato  quadrado,  com  formato           

redondo,  da  cor  azul  e  da  cor  vermelha”.  A  partir  disso,  as  crianças  e                

as  famílias  se  juntaram  para  achar  os  objetos.  Essa  foi  uma  das              

atividades  mais  estimulantes  do  mês,  e  foi  possível  perceber  que  a             

família   se   juntou   para   fazer   a   caça   aos   objetos.     

e) Invente  um  final  diferente  para  a  história:   As  crianças  e            

adolescentes  receberam  um  gibi  para  que  escolhessem  uma  das           

histórias  e  criassem  um  final  diferente.  Algumas  crianças  escreveram,           

outras  desenharam  e  outras  enviaram  vídeos  contato  seu  final           

alternativo.  O  objetivo  da  atividade  era  estimular  a  criatividade  e            

imaginação.     

f) Diversão  com  bexigas:   Nesta  atividade,  as  crianças  e  adolescentes           

poderiam  convidar  outras  pessoas  para  brincarem  juntos.  O  objetivo           

da  atividade  era  estender  um  pano  e  não  deixar  a  bexiga  cair  no               

chão,  jogando-a  de  um  lado  para  o  outro,  utilizando  o  pano  como              

apoio.  Além  de  trabalhar  a  coordenação  motora  e  o  foco,  o  jogo              

também  trabalhava  a  cooperatividade,  pois  a  partir  de  uma  ação            

coordenada   em   grupo,   haveria   mais   possibilidade   de   êxito.   

g) Releitura  de  obras:   As  crianças  e  adolescentes  realizaram  releituras           

de  duas  obras  utilizando  apenas  objetos  que  eles  possuíam  em  casa.             

As  obras  escolhidas  foram:  Bandeira  do  Divino  (1939-1968),  de           

Tarsila  do  Amaral  e  Autorretrato  com  Macaco  (1938),  de  Frida  Kahlo.             

O  exercício  foi  interessante,  pois  as  crianças  pediram  ajuda  dos  pais             

e  irmãos  mais  velhos  para  desempenhar  a  releitura,  que  teve  um             

resultado   muito   criativo.     
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h) Criando  meu  brinquedo:   Utilizando  rolinho  de  papel  higiênico,  a           

proposta  da  atividade  era  que  as  crianças  e  adolescentes  criassem            

algum  tipo  de  personagem  ou  animal  de  sua  preferência.  Para            

realização,  foram  enviados  vários  tipos  de  papéis  coloridos,  EVAs  e            

lãs  para  que  eles  pudessem  enfeitar  como  quisessem.  A  construção            

de  brinquedos  tem  sido  uma  grande  aposta,  por  trabalhar  a            

imaginação,  criatividade,  coordenação  motora  e  organização  para         

seguir   as   instruções.     

i) Jogo  da  velha:   Nas  oficinas  presenciais  do  Serviço,  as  crianças  e             

adolescentes  adoravam  quando  realizavamos  jogos,  sendo  o  jogo  da           

velha  um  dos  mais  pedidos.  Por  isso,  a  equipe  montou  uma  espécie              

de  tabuleiro  e  enviou  tampinhas  de  garrafa  para  servir  como  peças.  A              

proposta  era  que  as  crianças  e  adolescentes  jogassem  com  membros            

da   família,   e   mais   uma   vez,   o   objetivo   foi   atingido.     

Adesão   dos   beneficiários   às   atividades:   
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Atividade   1   -   Criando   com   barbantes   46   participantes   

Atividade   2   -   Cine   com   a   família   42   participantes   

Atividade   3   -   Construção   do   brinquedo   BIlboquê     35   participantes   

Atividade   4   -   Quantos   têm?   37   participantes   

Atividade   5   -   Invente   um   final   diferente   para   a   história   37   participantes   

Atividade   6   -   Diversão   com   bexigas   34   participantes   

Atividade   7   -   Releitura   de   obras   17   participantes   

Atividade   8   -   Criando   meu   brinquedo   28   participantes   

Atividade   9   -   Jogo   da   velha   29   participantes   
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4.   ATENDIMENTO   SOCIOASSISTENCIAL     

  

No  mês  de  julho,  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  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.     

Foram  realizadas  ainda,  reuniões  com  o  CRAS  São  Camilo,  com  o  objetivo              

de  alinhar  a  execução  do  Serviço  e  os  atendimentos  individualizados,  além  de              

contatos   constantes   com   o   CREAS   e   outros   equipamentos   do   território.     

Neste  mês  também  foi  ofertado  atendimento  psicológico  para  as  famílias            

do  Serviço,  através  de  uma  parceria  da  Associação  Almater  com  um  grupo  de               

psicólogas  voluntárias.  No  total,  seis  mães  que  participam  do  Serviço            

demonstraram  interesse,  sendo  que  três  permaneceram  efetivamente  com  o           

acompanhamento.  Das  mães  que  estão  sendo  atendidas,  recebemos  um  feedback            

positivo,  relatando  um  acompanhamento  bastante  acolhedor  por  parte  das           

profissionais.     

  

  

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

8   

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


  

ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
5.   FORMAÇÕES   COM   A   EQUIPE   DE   TRABALHO     

  

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

julho  a  equipe  dedicou  às  horas  de  formação  para  participarem  de  cursos              

disponíveis   na   internet,   voltados   para   áreas   de   gestão   no   terceiro   setor.     

Além  disso,  ficou  previsto  que  para  o  início  de  agosto  a  equipe  se  reuniria                

em  um  cineclube  com  debate  para  assistir  o  filme  do  Dr.  Korczak,  um  médico  que                 

fez  um  trabalho  muito  importante  com  crianças  judias  durante  a  Segunda  Guerra              

Mundial.     

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.     

  

6.   CONCLUSÃO   

  

Estas  são  as  principais  percepções  referente  ao  Serviço  de  Convivência  ao             

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

complementam   este   relatório.     

Jundiaí,   31   de   agosto   de   2020.   

____________________________________________   

EDMILSON   IMPERATO   

Presidente   da   Associação   Almater   
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