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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   outubro  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  outubro,  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  05  entregas  de  doações,  além  da             

continuidade   do   atendimento   contínuo   individual   com   as   famílias   do   Serviço.     

Neste  mês,  o  Serviço  recebeu  6  encaminhamentos  do  CRAS  São            

Camilo,estando   com   73   crianças   e   20   adolescentes   inscritos.     
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RELAÇÃO   DE   VAGAS   NO   SERVIÇO   DE   CONVIVÊNCIA     

Faixa   etária   Inscritos     Vagas   disponíveis    

Crianças     73   07   

Adolescentes     20   0   

TOTAL:     93   07   
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2.   DOAÇÕES     

  

Ao  longo  do  mês  de  outubro  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   

07/10   
  

55   Alimentos     Mesa   Brasil     

09/10   
  

61     brinquedos   e   kits   de   
doces     

Campanha   Almater   

16/10   55   Alimentos   Mesa   Brasil   

22/10   55   Alimentos     Mesa   Brasil     

27/10   
  

63   Cesta   Básica   e   produtos   
de   limpeza     

Prefeitura   de   Jundiaí/   
UGADS   
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FOTOS   DAS   ENTREGAS   DE   DOAÇÕES   DO   MÊS     
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Data:   27/10   

 
  
  
  
  
  
  
  
  

Data:   
  
  
  

Data:   
  

  
  

Data:     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


/

  

ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
3.   ATIVIDADES      

No  mês  de  outubro  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:   Fantoche   
de   Abóbora  
  
  
  
  
  
  

Cada  criança  e  adolescente      
recebeu  em  seu  kit  de  atividades        
uma  folha  com  um  fantoche  de        
abóbora.  Eles  precisavam  pintar      
e  recortar  o  fantoche  conforme       
as  orientações  do  vídeo      
explicativo.   

Todo  o  kit  do  mês  de  outubro  foi  elaborado           
pensando  em  duas  datas  muito  significativas        
deste   mês:   o   dia   das   crianças   e   o   Halloween.   
O  fantoche  de  abóbora  foi  escolhido  como         
primeira  atividade,  para  introduzir  o  tema  do         
halloween  com  os  atendidos.  A  data  é  muito          
marcante  em  países  como  os  Estados        
Unidos,  mas  aqui  no  Brasil  não  é  costume  se           
comemorar  o  dia  31/10.  É  muito  importante         
apresentar  diversos  tipos  de  culturas  para  as         
crianças  e  adolescentes  e  dialogar  sobre        
esses   temas.   

  
  
  

Atividade   2:   Jogo   dos   
07   erros   
  
  
  
  
  

Para  a  realização  desta      
atividade,  as  crianças  e      
adolescentes  utilizaram  itens  que      
já  tinham  em  suas  casas,       
acompanhando  apenas  as     
explicações   do   vídeo.   

Durante  a  realização  de  atividades  simples        
como  diferenciar  erros  entre  uma  imagem  e         
outra,  várias  áreas  cerebrais  são  ativadas.        
As  funções  cognitivas  estão  envolvidas  neste        
tipo  de  atividade,  que  apesar  de  parecer  algo          
tão  simples,  leva  o  indivíduo  a  realizar  várias          
aprendizagens   implícitas.   
Esta  atividade  foi  pensada  como  uma  forma         
de  diversão  entre  as  crianças,  adolescentes  e         
seus  familiares  e  também,  uma  forma  de         
estimular   suas   funções   cognitivas.   

  
Atividade   3:   Atividade   
livre   em   comemoração   
ao   dia   das   crianças.   
  
  
  
  

Como  se  trata  de  uma  atividade        
livre,  não  foi  necessário  o  envio        
de  nenhum  tipo  de  material.       
Apenas   o   vídeo   explicativo.   

Tendo  em  vista  que  em  outubro  também         
comemoramos  o  dia  das  crianças,  deixamos        
um  dia  livre  para  que  eles  escolhessem  que          
tipo  de  atividade,  jogo,  brincadeira  ou        
passatempo   gostariam   de   fazer.   
Foi  uma  forma  de  trabalharmos  a  confiança,         
responsabilidade,  autonomia  e  também  de       
proporcionar   um   dia   diferenciado   para   eles.   
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Atividade   4:   Caixa   das   
Emoções   
  
  
  
  
  
  
  

Enviamos  uma  caixa  de  madeira       
para  cada  criança  e  adolescente.       
Eles  e  os  demais  membros  da        
família  deveriam  colocar  dentro      
dessa  caixa  sentimentos  que      
eles  tivessem  ao  longo  do  mês.        
Em  um  momento  escolhido  por       
eles,  essa  caixa  seria  aberta  e        
então  a  família  poderia  conversar       
sobre  esses  sentimentos  ou      
situações  que  haviam  acontecido      
durante   aquele   período.   

Nesse  período  de  convivência  mais  intensa        
das  famílias  dentro  de  casa,  diversas        
situações  conflitantes  tendem  a  ocorrer       
gerando  brigas  e  desentendimentos  (fato  que        
nos  foram  relatados  por  diferentes  mães).  A         
Caixa  das  Emoções  vem  então  como  uma        
ferramenta  para  a  família  expor  suas        
emoções  entre  si  e  dialogar  sobre  elas         
visando  resolver  os  conflitos,  gerando  um        
ambiente  mais  harmonioso  na  convivência       
familiar   das   crianças   e   adolescentes.     

  
Atividade   5:   Fantasma   
no   palito   
  
  
  
  
  

Foi  enviado  às  crianças  e       
adolescentes  um  pedaço  de  TNT       
branco,  um  palito  de  sorvete  e        
um   fitilho.   
Os  elementos  foram  utilizados      
para  criar  um  fantasma  no  palito        
em   alusão   ao   halloween.   

Todo  mês  buscamos  enviar  elementos  que        
permitam  que  as  crianças  e  adolescentes        
criem  seus  próprios  brinquedos  ou  enfeites        
etc.   
No  mês  de  outubro  continuamos  com  essa         
prática.  Ao  criar  seus  próprios  brinquedos  e         
enfeites,   as  crianças  aprendem      
comportamentos  importantes  para  o      
desenvolvimento  cognitivo,  que  estimulam  a       
memória,  o  pensamento  lógico  e  sua        
linguagem.  Além  disso,  o  processo  também  é         
importante  para  os  adolescentes,  que       
estimulam  sua  criatividade  e  desenvolvimento       
manual.   

  
Atividade   6:   
Vassourobol   
  
  
  
  
  
  
  
  

Para  a  realização  desta      
atividade,  as  crianças  e      
adolescentes  precisavam  utilizar     
vassouras  e  uma  bolinha  de       
papel.  Portanto,  não  foi  enviado       
material,  somente  vídeo     
explicativo.   

Uma  bola  de  papel,  que  também  poderia  ser          
de  meia.  Dois  gols  que  poderiam  ser  caixas          
de  papelão,  ou  feitos  com  chinelos.  A         
vassoura,  ou  o  rodo.  Enfim,  o  jogo  como          
pano  de  fundo  para  que  em  família,         
encontrassem  estes  elementos  e      
percebessem  que  a  diversão  está  também        
dentro  da  simplicidade.  De  forma  lúdica,        
brincar  com  este  futebol  tão  presente  em         
nosso  cotidiano,  mas  de  uma  forma  diferente,        
com  materiais  também  do  nosso  dia  a  dia,          
estimulando  o  imaginário  de  todos  os        
envolvidos,   em   tempos   de   confinamento.     

  
Atividade   7:   Origami   de   
Morcego   
  
  
  
  

Enviamos  um  quadrado  de  papel       
preto  para  a  realização  desta       
atividade.     

Ainda  aproveitando  a  temática  do  halloween,        
trabalhamos  com  mais  um  origami,  que        
estimula  a  coordenação  motora  fina,       
habilidades  manuais  e  aumento  da       
concentração.   

Atividade   8:   Jogo   do   Foi  enviado  uma  folha  de  papel        O  jogo  do  stop  é  muito  querido  pelas  crianças           
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Stop   para  a  realização  da  atividade  e        
o   vídeo   explicativo.   

e  adolescentes  durante  a  realização  das        
oficinas  presenciais.  Pensando  nisso,      
decidimos  enviar  essa  atividade  como  forma        
de  diversão  e  também  para  estimular  a         
concentração,  criatividade,  rapidez  no      
raciocínio   e   melhoria   no   vocabulário.   

ADESÃO   DOS   BENEFICIÁRIOS   ÀS   ATIVIDADES     

Nome   da   atividade:   Atividade   1   -   Fantoche   de   Abóbora   
  

Número   de   participantes:     67   

Observações:  Nesta  atividade  tivemos  uma  boa  participação  ,  os  desafios  eram  poucos  e  a  maioria  não  teve                   
dificuldade   em   realizar   a   atividade.Trabamos   a   coordenação   motora.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   2   -   Jogo   dos   07   erros   
  

Número   de   participantes:     45   

Observações:  Percebemos  uma  dificuldade  em  realizar  essa  atividade  pois  as  mães  sentem  vergonha  de                
mostrarem  suas  casas,  pois  para  realizar  o  jogo  elas  precisavam  gravar  o  vídeo  mostrando  a  atividade  em                   
algum  canto  da  casa.Temos  percebido  que  essas  atividades  que  precisam  muitas  vezes  mostrar  alguma                
parte   da   casa,   elas   são   realizadas   por   menos   inscritos.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   3-   Atividade   livre   em   comemoração   ao   dia   das   crianças   
  

Número   de   participantes:     47   

Observações:  Essa  atividade  foi  interessante,  deixamos  livres  para  que  fizessem  uma  atividade  que  mais                
gostassem  em  comemoração  ao  dia  das  crianças  e  muitas  não  fizeram  ,  algumas  mães  informaram  que  aos                   
filhos  não  se  interessaram  para  fazer,  outros  tiveram  dificuldade  em  escolher  o  que  fazer  e  como  relatei                   
acima  muitas  mães  trabalharam  na  eleição  ficando  muito  tempo  fora  de  casa  e  tendo  mais  dificuldade  em                   
cobrar   a   realização   das   atividades.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   4-   Caixa   das   Emoções   
  

Número   de   participantes:     56   

Observações:  Recebemos  uma  doação  de  caixa  de  madeira  e  resolvemos  fazer  a  caixa  de  emoções,  uma                  
forma  de  as  famílias  entrarem  e  falarem  sobre  seus  sentimos  de  acordo  com  as  instruções  no  vídeo,                   
algumas  mães  relatam  que  foi  ótimo  pois  conseguiram  trabalhar  algumas  dificuldades  em  relação  às                
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emoções  das  crianças  e  adolescentes  ,  porém  outras  trouxeram  a  dificuldade  em  falar  dos  sentimentos  com                  
as   crianças   e   adolescentes.     
  

Nome   da   atividade:   Atividade   5    -   Fantasma   no   palito   
  

Número   de   participantes:     55   

Observações:  Essa  foi  uma  atividade  bem  tranquila  para  ser  realizada,  porém  nem  todos  a  fizeram,                 
trazendo  aqui  novamente  a  ausência  das  mães  em  casa  os  que  fazem  atividade  diferenciada  realizando                 
mais   essa   atividade   do   que   as   demais   propostas,   avaliamos   que   seja   por   ser   algo   mais   lúdico.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   6   -Vassourobol   

Número   de   participantes:     54   

Observações:  Embora  tenha  sido  uma  atividade  muito  divertida  muitas  mães  trouxeram  a  dificuldade  pela                
falta  de  espaço  em  suas  casas  para  realizar  a  atividade,  mesmo  assim  um  boa  parte  a  realizou  e  foi  bem                      
interessante   ver   as   mães,   avós   realizando   a   atividade   junto   com   seus   filhos/netos.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   7   -Origami   de   Morcego   
  

Número   de   participantes:     58   

Observações:  Algumas  crianças  tiveram  dificuldade  em  realizar  essa  atividade  devido  a  dificuldade  nas               
atividades  motoras  fina,  mas  a  maioria  conseguiu  fazer  sem  grandes  problemas.Percebemos  a  dificuldade               
de   concentração   de   alguns   segundo   relatos   das   mães   em   realizar   a   atividade.   

Nome   da   atividade:   Atividade   8   -    Jogo   do   Stop   
  

Número   de   participantes:     60   

Observações:   Essa   é   uma   atividade   que   as   crianças   e   adolescentes   gostam   muito,   foi   bem   divertido   ver   os   
videos   de   maes   e   e   outras   pessoas   da   família   interagindo   entre   si   num   momento   de   descontração,   e   também   
uma   forma   de   trabalhar   a   escrita   de   uma   forma   divertida.   
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Atividade   1   
  

 
  

Atividade   2   
  
  

 
  
  

 

Atividade   3     
  
  

  

Atividade   4     
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Atividade   5   
  

  

Atividade   6   
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4.   ATENDIMENTO   SOCIOASSISTENCIAL     

  

No  mês  de  outubro,  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.     
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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  outubro,podemos  perceber  que  várias  mães  conseguiram  um            
trabalho  temporário  nas  eleições,  o  que  dificultou  um  pouco  a  realização  das              
atividades  e  também  o  acompanhamento  via  mensagens,  pois  as  mesmas            
estavam  mais  tempo  fora  de  casa  limitando  o  tempo  para  conversamos,  em              
relação  às  atividades  procuramos  algumas  mais  lúdicas  para  facilitar  e  também             
dar  um  descontraída  para  as  crianças  e  adolescentes,  porém  percebemos  que             
as  atividades  que  mais  dão  retorno  são  as  que  damos  um  direcionamento  maior.               
As  crianças  e  adolescentes  que  fazem  as  atividades  diferenciadas  (  que  vão              
impressa)  também  tiveram  uma  diminuida  no  retorno  por  diversos  motivos,  mas  o              
maior   pelas   mães   que   não   estiveram   em   casa   nesse   período.   
Refletimos  esse  mês  o  quanto  ainda  nossos  atendidos  precisam  ser  guiados             
pelas  atividades  e  também  ter  uma  supervisão  mais  de  perto  para  que  as               
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5.   FORMAÇÕES   COM   A   EQUIPE   DE   TRABALHO     

  

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

agosto  a  equipe  dedicou-se  às  horas  de  formação  para  participarem  de  cursos              

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

 No  mês  de  outubro  a  equipe  se  reuniu  para  uma  capacitação  de  jogos                

cooperativos  com  uma  das  diretoras  da  associação,  Patrícia  Malite,  vivenciando  na             

prática  o  que  vimos  na  teoria  e  também  uma  outra  capacitação  sobre  a  filosofia  da                 
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atividades   sejam   realizadas.   
  

Recebemos  algumas  mães  para  conversar  por  estarem  esgotadas  devido  a  essa             
imensa  demanda  que  a  quarentena  impôs  a  elas,  a  grande  maioria  não  tem  uma                
rede  de  apoio  que  possa  contar,  sempre  levando  algumas  a  desenvolverem             
depressão  e  crises  de  ansiedades,  todas  que  nos  procuraram  foram            
encaminhadas  ao  Cras  ou  diretamente  ao  serviço  de  saúde  e  ja  foram  acolhidas               
e   receberam   os   devidos   cuidados.   

Técnica   responsável:   Eliana   Oliveira     

Observações   gerais   sobre   os   atendimentos   do   mês:     
  

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

1) Habitação:  acompanhamos  a  engenheira  da  Fumas  em  uma  visita           
domiciliar  referente  a  um  morro  que  se  encontra  com  vazamento  e             
apresenta  deteriorações  expostas,  com  sinal  de  alto  risco  para  a            
permanência  dos  moradores  que  são  nossos  beneficiários.  Solicitamos  o           
laudo   da   Defesa   Civil.   

2) Saúde:  Solicitamos  agendamentos  de  especialistas  junto  à  regulação  de          
saúde.   

3) Recursos  Humanos:  Encaminhamos  currículos  para  Empresas  da  região         
de   acordo   com   a   função.   

4) Educação:  Repassamos  a  divulgação  de  cursos  da  nossa  rede           
educacional   (   on-line).   
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Educação  Waldorf  com  a  Profissional  Chantal.  A  educadora  social  e  oficineiro  de              

teatro  também  participaram  do  primeiro  dia  de  capacitação  sobre  SCFV  com  a             

Renata   Ferreira   oferecida   pela   UGADS   através   do   NEEP.   

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  e  a  reunião  com  o  Cras  e  também  com  o                   

setor   de   monitoramento   do   UGDAS.     

  

6.   CONCLUSÃO   

  

Estas  são  as  principais  percepções  referente  ao  Serviço  de  Convivência  ao             

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

complementam   este   relatório.     

  

  

Jundiaí,   30   de   novembro   de   2020.   

____________________________________________   

EDMILSON   IMPERATO   

Presidente   da   Associação   Almater   
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