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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   AGOSTO  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  agosto,  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  09             

atividades  à  distância,  foram  realizadas  06  entregas  de  doações,  além  da             

continuidade   do   atendimento   contínuo   individual   com   as   famílias   do   Serviço.     

Neste  mês,  o  Serviço  recebeu  09  encaminhamentos  do  CRAS  São            

Camilo,e   01   do   CREAS    estando   com   64   crianças   e   20   adolescentes   inscritos.     
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RELAÇÃO   DE   VAGAS   NO   SERVIÇO   DE   CONVIVÊNCIA     

Faixa   etária   Inscritos     Vagas   disponíveis    

Crianças     64   16   

Adolescentes     20   0   

TOTAL:     84   16   
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2.   DOAÇÕES     

  

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

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

limpeza,   conforme   demonstrado   abaixo:     
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RELAÇÃO   DE   ENTREGAS   DE   DOAÇÕES   NO   MÊS   

DATA   Nº   FAMÍLIAS   
ATENDIDAS   

PRODUTOS     DOADORES   

03/08   
  

51   Alimentos     Mesa   Brasil     

06/08   
  

51   Alimentos     Mesa   Brasil     

10/08   51   Cesta   Básica   e   produtos   
de   limpeza     

Prefeitura   de   Jundiaí/   
UGADS   

11/08   66   Livro   :   Não   me   toca,   seu   
boboca!   

Campanha   da   Almater    

12/08   
  

52   Alimentos     Mesa   Brasil     

19/08   
  
  

54   Alimentos     Mesa   Brasil     

25/08   
  

56   Alimentos     
Cobertores   

Mesa   Brasil     
UGADS   
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FOTOS   DAS   ENTREGAS   DE   DOAÇÕES   DO   MÊS     
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Data:   03/08   
  

 

Data:06/08   
  

 

Data:10/08   
  

 
  
  
  

Data:   11/08   
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Data:   12/08   
  

 
  
  
  
  
  
  

Data:19/08   
  

 

Data:25/08 

 
  

  
  

Data:     
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3.   ATIVIDADES      

  

No  mês  de  agosto  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:   Bingo     
  
  
  
  
  
  

Enviamos  cartela  de  bingo  e  uma        
cartela  com  os  números  para       
serem  recortados  e     
posteriormente  sorteados  pelas     
crianças  e  adolescentes.     
Também  enviamos  como     
“prenda”  um  pacote  com  balas       
que  foram  doadas  pelo  Fundo       
Social   de   Jundiaí.   

Essa  atividade  foi  escolhida  para  trazer  um         
momento  de  lazer  e  diversão  entre  os         
familiares   e   os   atendidos.   
O  bingo  é  uma  das  atividades  favoritas  das          
crianças  e  adolescentes.  Todo  mês  a  equipe         
buscava  realizar  a  atividade,  proporcionando       
um  momento  de  diferente  e  divertido  com  os          
grupos.   
Além  disso,  percebemos  que  o  bingo  tem         
auxiliado  na  aprendizagem  de  algumas       
crianças  que  possuem  alguma  dificuldade       
com  identificação  dos  números.  Realizar  a        
atividade  em  casa,  com  o  apoio  da  família,          
auxilia  o  desenvolvimento  da  criança  e        
adolescente.   

  
  
  

Atividade   2:   Jogo   da   
Memória   Folclore   
  
  
  
  
  

Cada  criança  e  adolescente      
recebeu  uma  folha  A4  com       
quadrados  de  personagens  do      
folclore  brasileiro.  As  imagens      
estavam  duplicadas  para  que      
fosse  possível  realizar  o  jogo  da       
memória.  A  única  instrução  era       
recortar   os   quadrados.   

O  objetivo  principal  dessa  atividade  é        
trabalhar  o  foco  e  concentração  das  crianças         
e  adolescentes.  Buscamos  melhorar  a       
memória  visual  de  cada  um  deles,  aguçando         
sua  percepção  e  internalizando  as       
associações  visuais  de  cada  um.  Além  disso,         
o  jogo  também  propicia  o  raciocínio  rápido  de          
cada  um,  promovendo  inúmeros  benefícios,       
principalmente  no  que  tange  a       
aprendizagem.   
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Atividade   3:   Criação   
com   Tinta   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cada  criança  e  adolescente      
recebeu  uma  folha  A4  em  branco        
e  um  pote  de  tinta.  Eles  deveriam         
dobrar  o  papel  ao  meio  e  em  um          
dos  lados  espalhar  a  tinta       
aleatoriamente  pelo  papel,  em      
seguida  deveriam  dobrar  a      
metade  do  papel  em  branco  por        
cima  da  tinta  para  então  abrir  ver         
o  desenho  que  se  formou  e  dar         
um  nome  para  a  figura  que  se         
formou.     

Essa  atividade  foi  elaborada  visando       
possibilitar  que  as  crianças  entrassem  em        
contato  com  algum  sentimento  mais  latente        
no  momento  da  atividade,  pois  dentro  do         
âmbito  da  arte  terapia  o  manuseio  da  tinta          
ajuda   a   fluir   os   sentimentos.     
O  segundo  momento  de  abrir  o  papel  e          
procurar  enxergar  um  desenho  no  borrão  que         
se  formou  remete  a  um  recorte  do  teste  de           
Rorschach  (teste  psicológico  em  que  pede-se        
para  identificar  uma  forma  em  um  borrão),  e          
através  das  respostas  enviadas  é  possível  ter        
indícios  de  como  as  crianças  e  adolescentes         
estão   se   sentindo   nesse   momento.     

Atividade   4:   Adivinhe   o   
que   é   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Nesta  atividade  não  enviamos      
nenhum  material,  pois  cada      
criança  e  adolescente  poderia      
escolher  dentre  os  itens  de  sua        
própria  casa  o  objeto  que  os        
demais  iriam  adivinhar.  Ao      
escolher  um  objeto  ,  deveriam       
tirar  um  foto  de  uma  parte  do         
mesmo  e  dar  para  alguém  da        
casa  ou  enviar  no  grupo  de        
whatsapp  que  os  profissionais      
iriam   adivinhar.   

Trabalhamos  nesta  atividade  a  memorização,       
e  o  estímulo  de  desvendar  do  que  se  tratava           
a  parte  do  objeto,  como  também  a  integração          
da  família,  pois  muitos  deles  precisam  desse         
auxílio   da   família   para   executar   a   atividade.     

  
Atividade   5:   Labirinto   
  
  
  
  
  

Foi  enviado  às  crianças  e       
adolescentes  uma  tampa  de      
caixa  de  papelão,  palitos  de       
churrasco  e  uma  bolinha  de       
gude.  Com  esses  materiais  eles       
deveriam  quebrar  os  palitos  em       
vários  pedaços  menores,  e      
colá-los  no  papelão  de  modo  a        
formar  um  labirinto  em  que       
fizessem  a  bolinha  de  gude  andar        
nele.     

Para  criar  o  labirinto  as  crianças  e         
adolescentes  precisaram  utilizar  o  raciocínio       
lógico  e  a  estratégia  para  conseguir  formar         
um  caminho  que  tivesse  início,  fim  e         
obstáculos  no  meio.  A  dinâmica  de  brincar         
com  a  bolinha  pelo  labirinto  trabalha  o  foco  e           
a   paciência   das   crianças   e   adolescentes.     

  
Atividade   6:   Continue   a   
História   
  
  
  
  
  
  
  
  

Enviamos  uma  folha  com  linhas       
para  que  os  mesmos      
continuassem  a  escrita  da     
história  da  personagem  Júlia,      
pois  percebemos  que  as  maiores       
dificuldades  ainda  são  para  as       
atividades  que  envolvem  leitura  e       
escrita.   

Além  de  trabalhar  a  escrita,  essa  foi  uma          
atividade  que  trabalhou  a  criatividade  pois        
iniciamos  no  vídeo  a  história  e  eles         
precisavam  dar  um  final  para  as  ideias  da          
personagem  Júlia,  onde  precisaram  criar  e        
construir  uma  história  que  tivesse  começo,        
meio   e   fim.   
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  

  

  

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

9   

  
Atividade   7:   Pião   de   
CD   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cada  criança  recebeu  um  CD       
(material  disponível  em  nosso      
acervo  para  atividades).     
Realizamos  a  colagem  de  uma       
bolinha  de  gude  e  uma  das  faces         
(preferimos  realizar  esta  etapa      
por  se  tratar  de  uma  cola  não         
indicada  para  manuseio  de      
crianças)  e,  disponibilizamos    
também,  retalhos  de  papéis      
coloridos.   

A  iniciativa  desta  atividade  tem  relação  com  a         
proposta  sazonal  –  FOLCLORE  –  celebrado        
no  dia  22  de  agosto,  mas  comemorado  o  mês           
inteiro.  Diante  desta  temática,  a  ideia  era         
resgatar  brincadeiras  históricas  e  de       
manuseio.  Num  formato  diferente  do  “Pião        
clássico”,  há  uma  intencionalidade  de  se        
trabalhar  com  brinquedos  não  acabados,       
permitindo  a  conscientização  do      
reaproveitamento  de  materiais  domésticos      
e/ou  obsoletos,  proporcionando  uma  “nova       
vida”  a  objetos  que  seriam  facilmente        
descartados.  Por  fim,  estimulando  também  a        
criatividade,  no  momento  de  decoração  deste        
novo  brinquedo  com  o  uso  dos  papéis         
coloridos  recebendo  diversas  formas  e       
tamanhos   em   uma   das   faces   do   CD.   

Atividade   8:   Origami   de   
Saci  

A  atividade  foi  dividida  em  2        
etapas.  A  primeira  etapa  foi  a        
Leitura  da  história  do  Saci,       
narrada  pela  Educadora  Social      
do   SCFV.   
Já  na  segunda  etapa,  eles       
realizaram  o  origami  do  saci,       
utilizando  um  papel  quadrado,  já       
cortado  nas  medidas  certas,  e  um        
lápis   de   cor.   
Sugerimos  que  eles  usassem  o       
origami  pronto  como  enfeite  do       
lápis.   

Todo  mês  buscamos  criar  alguma  atividade        
envolvendo  a  leitura.  Nas  oficinas       
presenciais,  já  realizamos  o  Clube  de  Leitura         
1x  por  semana  com  as  crianças.  Nas         
assembleias  de  empoderamento,  os      
adolescentes  sempre  trabalhavam  com  algum       
texto  para  reflexão  e  debate.  Portanto,  a         
equipe  entendeu  que  seria  importante  manter        
este  estímulo  a  leitura  mesmo  que  a         
distância.   
Já  o  origami  de  Saci,  proporciona  um         
estímulo  a  criatividade,  aumento  da       
capacidade  de  concentração,     
desenvolvimento  da  coordenação  motora  fina       
e  também  pode  ser  utilizado  como  forma  de          
expressão.   

Atividade   9:   Jogo   dos   
dedos   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Inspirado  no  jogo  ''genius'',  nesta       
atividade  as  crianças  e      
adolescentes  deveriam  jogar  em      
duplas.  Cada  um  desenhava  em       
uma  folha  o  contorno  da  mão,  em         
seguida  escolhiam  cores  para      
pintar  os  dedos.  Então,  um  dos        
participantes  batia  os  dedos  em       
uma  sequência  de  cores  e  o        
outro  participante  deveria  repetir      
a  mesma  sequência  em  sua       
folha.   

A  atividade  foi  escolhida,  visando  estimular  a         
concentração,  percepção  e  a  atenção  das        
crianças  e  adolescentes.  Este  jogo  também        
trabalha  a  memória  e  estimula  os  reflexos  de          
cada  um.  Além  disso,  é  uma  atividade  que          
exige  a  participação  de  um  membro  da        
família.  Buscamos  sempre  envolver  os       
familiares  de  forma  direta  na  execução  das         
atividades,  o  que  tem  sido  muito  positivo         
diante   dos   resultados   obtidos.   
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ADESÃO   DOS   BENEFICIÁRIOS   ÀS   ATIVIDADES     

Nome   da   atividade:   Atividade   1   -   Bingo     

Número   de   participantes:     70     

Observações:  Esta  atividade  foi  a  que  teve  uma  maior  participação  pois  foi  uma  atividade  que  tanto  as                   
crianças  quanto  os  adolescentes  gostam  de  fazer  quando  estão  conosco  e  também  muitos  dos  familiares                 
gostam  de  brincar  de  bingo,percebemos  durante  as  devolutivas  que  muitos  dos  adultos  da  casa  participaram                 
criando   assim   um   momento   de   convívio   familiar   muito   prazeroso.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   2   -   Jogo   da   Memória   Folclore   
  

Número   de   participantes:     65   

Observações:  Esta  foi  uma  atividade  que  tivemos  bastante  retorno  inclusive  das  atividades  que  foram                
diferenciadas  que  enviamos  esse  jogo  também,  foram  boas  as  devolutivas  de  que  foi  uma  atividade  de  fácil                   
execução  e  que  trouxe  um  momento  de  convivência  entre  os  familiares,  e  algumas  mães  se  surpreenderam                  
com   a   facilidade   de   memorização   que   os   filhos   apresentaram.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   3   Criação   com   Tinta   

Número   de   participantes:     50   

Observações:  Nesta  atividade,  percebemos  que  algumas  crianças  e  adolescentes  mesmo  seguindo  o  que  o                
vídeo  pedia  não  conseguiram  dizer  qual  a  imagem  que  tinha  criado  ou  mesmo  não  souberam  dar  um  nome                    
para  o  desenho,  mostrando  assim  ao  nosso  ver  a  falta  de  estímulo  que  alguns  tiveram  e  até  mesmo  por                     
talvez   serem   crianças   e   adolescentes   que   trabalham   mas   com   coisas   concretas   e   menos   com   o   imaginário.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   4   Adivinhe   o   que   é   

Número   de   participantes:     54   

Observações:  Nesta  atividade  percebemos  uma  grande  participação  das  mães  ao  enviar  a  foto  para  que  os                  
profissionais  adivinhassem  os  objetos,  e  também,  pudemos  observar  uma  grande  interação  entre  elas               
mesmas  no  grupo.  Também  foi  possível  observar  em  alguns  casos  que  as  mães  fizeram  as  atividades  no                   
lugar  das  crianças.  Em  outros  casos,  percebemos  que  as  crianças  e  adolescentes  se  empenharam  bastante                 
e  aproveitaram  a  atividade.  Tivemos  bastante  criatividade  nas  escolhas  dos  objetos  e  de  como  tirar  as  fotos                   
para   serem   enviadas.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   5    Labirinto   

Número   de   participantes:     63   

Observações:  Esta  atividade  tivemos  uma  ótima  participação  e  recebemos  as  fotos  e  vídeos  das  crianças                 
brincando  e  criando  o  seu  percurso  do  labirinto,  percebemos  alguma  criatividades  diferentes  das               
apresentadas  no  vídeo,  como  não  colocar  os  palitos  na  mesma  posição  mas  ir  intercalando  para  que  o                   

mailto:institucional@associacaoalmater.com.br


  

ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  

  

  

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

11   

percurso   da   bolinha   de   gude   corresse   diferente   dentro   do   labirinto.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   6   Continue   a   História   

Número   de   participantes:     49   

Observações:  Nesta  atividade  percebemos  como  a  grande  maioria  tem  muita  dificuldade  em  escrever  e                
desenvolver  o  pensamento  para  dar  continuidade  a  história,  poucas  crianças  deram  asas  a  imaginação  e                 
inventaram  um  final  com  muitos  detalhes,  porém  a  maioria  fez  um  frase  apenas  para  completar,                 
demonstrando  assim  a  grande  dificuldade  da  maioria  em  leitura,  escrita  e  interpretação.  Essa  constatação                
nos  faz  refletir  sobre  o  quanto  ainda  temos  que  percorrer  para  auxiliar  nesta  defasagem  de  aprendizagem                  
dessas   famílias   vulneráveis   que   trabalhamos.   
  

Nome   da   atividade:   Atividade   7   Pião   de   CD   

Número   de   participantes:     54   

Observações:  Aproveitando  a  temática  do  folclore,  trouxemos  a  construção  do  pião,  não  houve  dificuldades                
em  fazer  a  atividade,  a  grande  maioria  seguiu  o  vídeo  certinho  e  enfeitaram  o  cd.  O  que  pudemos  perceber,                     
é  que  alguns  têm  mais  dificuldade  em  atividades  manuais  do  que  outros,  o  que  levou  a  alguns  apenas  a                     
colocar   a   tampinha   e   não   enfeitar   o   cd,   que   era   a   base   do   pião.   

Nome   da   atividade:   Atividade   8    Origami   de   Saci   
  

Número   de   participantes:     53   

Observações:     
Foi   uma   atividade   com   boa   participação   e   muitos   utilizaram   de   outros   recursos   para   deixar    a   dobradura   mais   
bonita,   pintaram,   colaram   olhinhos   ou   desenharam.   Algumas   crianças   encontraram   dificuldade   pois   
percebemos   que   alguns   tem   dificuldade   em   atividade   motora   fina   que   requer   mais   delicadeza   para   realizar.   
Mas   de   um   modo   geral   a   maioria   gostou   bastante   de   realizar   a   atividade.   
  
  

Nome   da   atividade:   Atividade   9   Jogo   dos   dedos   
  

Número   de   participantes:     42   

Observações:  Esta  foi  uma  atividade  que  tivemos  menos  adesão,  algumas  mães  relataram  que  as  crianças                 
e  adolescentes  não  tiveram  interesse  em  realizar  a  atividade,  percebemos  que  as  vezes  as  atividades  mais                  
simples  não  os  atrai  da  forma  que  achávamos  que  gostariam  .  Porém  os  que  fizeram  adoraram  a  brincadeira                    
e  algumas  mães  participaram  e  gostaram  de  trabalhar  a  memorização  de  uma  forma  diferente  da  do  jogo  da                    
memória.   
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Atividade   3     
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Atividade   7     
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4.   ATENDIMENTO   SOCIOASSISTENCIAL     

  

No  mês  de  agosto,  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             
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Atividade   9   
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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:   
  

Durante  o  mês  de  agosto,  continuamos  atender  via  whatsapp  individualmente  e             
durante  as  entregas,  fazendo  o  acolhimento  de  alguma  demanda  trazida  por             
cada  família.  Quando  necessário,  também  fizemos  o  agendamento  de  horário            
para  uma  conversa  individual  com  mais  tempo.  Foi  um  mês  muito  produtivo  e               
percebemos  que  estamos  tendo  um  maior  retorno  das  atividades  propostas  e  as              
famílias  estão  mais  participativas  em  tudo  que  propomos.  As  queixas  sobre  o              
comportamento  das  crianças  e  adolescentes  diminuíram  também,  acreditamos          
que  a  convivência  excessiva  esteja  se  tornando  mais  naturalizada  e  assim  os              
conflitos  estão  sendo  melhores  administrados,  algumas  mães  solos  se  dizem            
muito  cansadas,  e  relatam  que  não  vêem  a  hora  de  tudo  “voltar  ao  normal”  para                 
que  elas  possam  procurar  um  trabalho  ou  mesmo  se  organizar  melhor  na              
atenção  para  com  os  filhos.  As  famílias  que  trouxeram  alguma  queixa  mais              
específica  informamos  ao  Cras  ou  Creas  para  que  as  técnicas  pudessem  dar  o               
suporte   adequado   dentro   das   demandas   mais   específicas.   
  

Técnica   responsável:   Eliana   Oliveira     

Observações   gerais   sobre   os   atendimentos   do   mês:     
  

No  âmbito  do  Serviço  Social,  prosseguimos  com  os  nossos  atendimentos  às             
famílias.  Sendo  que  as  mesmas  estão  tomando  as  iniciativas  de  nos  procurar              

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              

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  início  de  agosto  a  equipe  se  reuniu  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  mostrando  como  podemos             

dar  mais  autonomia  e  criar  um  ambiente  de  aprendizado  constante,  criando  nas              

crianças   e   adolescentes   um   senso   de   coletividade   e   ajuda   mútua.   

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.     
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para  relatar  suas  expectativas  de  como  melhorar  como  Ser  Humano  dentro  de              
uma  situação  vulnerável.  Salientamos  demandas  nas  seguintes  áreas          
especificamente:  saúde,  habitação  e  social,  onde  realizamos  o          
compartilhamento  junto  a  esfera  municipal,  para  que  assim  possamos  alinhar            
uma   solução   para   o   bem   comum.     
  

Abrangemos   também:   
  

● Atendimento   social   e   acolhimento   psicológico   
● Realizamos   registros   das   ações   nos   prontuários   
● Anamnese   social   
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6.   CONCLUSÃO   

  

Estas  são  as  principais  percepções  referente  ao  Serviço  de  Convivência  ao             

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

complementam   este   relatório.     

  

  

Jundiaí,   30   de   setembro   de   2020.   

____________________________________________   

EDMILSON   IMPERATO   

Presidente   da   Associação   Almater   
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