RELATORIO MENSAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A- DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Mês de Atendimento: 12/2018
Termo de Colaboração Número: 036/2014

Início:17-04-2014 Término: 31-12-2018

I- Identificação
Nome da Organização: Associação Beneficente E Cultural são Jeronimo.
Endereço: Rodrigues da costa
Nº 10
Bairro: vila Rica
Município: Santo André
Telefone: 11-49743610
E-mail:aitv5@yahoo.com
nucleosaojeronimo@outlook.com
CNPJ:170770070200004-08
CMAS : 07/11
CMDCA:053|00-04
CEBAS:119/2015
CNAS
Utilidade Publica Municipal
Utilidade Publica Estadual
Utilidade Publica Federal

CEP:09120-170
Site:WWW.nucleosaoje
ronimo.com

II – Responsável
Nome do Representante Legal: Paolo Alutto
Função: Diretor
Nome do Responsável Técnico: Maria Gloria de Souza
Função: coordenadora
III- Programa Desenvolvido
Programa Registrado no CMDCA ( x) Sim Não ( )
Nome do Programa Registrado: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Público Alvo: 6 a 15 anos
Horário de Atendimento: manhã ( 8:00 as 11:00) Tarde( 13:30 as 16:30) Serviço social (11:00 as 16:00 hs)
Meta de Atendimento: 200
CRAS de Referência: Vila Luzita
IV- Objetivo Conveniado Previsto no Plano de Execução da Organização
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B- DADOS QUANTITATIVOS MENSAIS
Nº de Vagas
Nº de Vagas
Nº de Inserções Nº de Desligamento
Conveniadas
Executadas
Realizadas
200
200
Atividade
Nº de
Nº de
Nº de
Categoria
Pessoas
Famílias
Profissionais dos Profissionais
Atendidas
Envolvidos
Musicalidade

448

148

13

Teatro

448

148

13

Esportes /
Capoeira
Literatura

448

148

13

448

148

13

artesanato

448

148

13

Expressão corporal

448

148

13

Motivos Desligamentos
Mudança de Município
Idade Superior
Desistência
Transferido para outra Organização
Outros:

Educadores
coordenadores
Educadores
coordenadores
Educadores
coordenadores
Educadores
coordenadores
Educadores
coordenadores
Educadores
coordenadores

Quantidade

Permaneceram
200
Carga
Horária
Frequência
Semanal
e 40
e 40
e 40
e 40
e 40
e 40
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Totaldesligamento:
VI –Acompanhamento Familiar
Atendimento Individual
Nº de Famílias

148

Visita
Domiciliar

Nº de
Atendidos

Nº de
Visitas

Reuniões Grupais
Nº de
Famílias
Atendidas
nas Visitas
Domiciliares

200

Nº de
Reuniões
Realizadas

0

Atividades
Grupais

1 casa
aberta

Atividades
Recreativas

Oficinas

------------

-------------

VII – Origem dos Encaminhamentos
Centro de Referência Assistência de Social - CRAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS
Conselho Tutelar
Outros Serviços
VIII – Encaminhamentos Realizados
Encaminhados
Centro de Referência Assistência
de Social - CRAS
Centro de Referência
Especializado de Assistência
Social CREAS
Outros

Incluídos

Não Aderiu

Aguarda Vaga
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IX – Perfil dos Atendidos
Sexo

Feminino
105

Gênero
Raça

Idade

Masculino
95

Branca

Amarelo

Parda

Negra

46
40
86

1
1
2

34
51
85

14
13
27

Masculino
Feminino
Total
Gênero
Masculino
Feminino
Total

6a9
53
55
108
Sem
Escolaridade

Gênero
Escolaridade
Masculino
Feminino
Total

Frequentando
06 a 09 anos

108

10 a 13 anos

87

14 a 17 anos

5

Total
200

10 a 13
40
47
87
Ensino
Fundamental
Incompleto

14 a 17
2
3
5

Ensino
Fundamental
Completo

108
87
199
Não frequentando

Indígena

Total
95
105
200

Ensino
Médio
Incompleto

Ensino
Médio
Completo

2
3
5
Retornou os estudos
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X – Relatório de Atividade Socioeducativo
Oficina: Musicalidade

Nome do Responsável: Adriano Reis

Tema:Cultura de Paz (Cooperação)
Objetivo: Ensaiar e apresentar desenvolvimentos das oficinas.

Estratégias: :Ensaio e apresentações das músicas “O Sol da Meia Noite” e “Projecto Juno” – Banda Rosa de Saron e “É

Preciso Saber Viver” – Roberto Carlos com a faixa etária de 12 a 15 anos; “Trem Bala” Ana Vilela para a faixa etária de 09 a
11 anos; “O Cravo e a Rosa” e “Caranguejo Não é Peixe” para a faixa etária de 06 a 08 anos; “Felicidade” Seu Jorge, “Valeu
Amigo”, “Oh Chuva” Falamansa e “Criança Não Trabalha” para o canto coral; ritmos brasileiros nas percussões do projeto
“Percussão Na Praça”.
Avaliação: Houve ensaios intensos, mas de grande significância e desenvolvimentos agregando valores humanos e universais

como trabalho em grupo, harmonia musical e de relacionamentos interpessoais. A responsabilidade que os atendidos
assumiram nestas apresentações também é de se destacar junto com suas famílias, que compreenderam a necessidade dos
mesmos irem mais vezes nos horários de atendimento, com a finalidade de aperfeiçoamento de suas habilidades e garantia de
um grande espetáculo no evento ‘Noite Cultural”, este que por sua vez foi um sucesso. Avalio por fim de forma excelente o
protagonismo que cada um dos atendidos colocaram, onde cada um com sua característica agregou valores musicais para as
apresentações em conjunto.
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3,
Foto

I

Foto II
0 x 3,0

*Realizar apresentação para cada ofici

X – Relatório de Atividade Socioeducativo
Oficina: Esportes( capoeira)

Nome do Responsável: Marcelo Baltazar

Tema: cultura de paz (cooperação)
Objetivo: Assimilar regras táticas e combinadas desenvolver agilidade, reflexo e condicionamento físico. .
Estratégias: Roda de conversa com fala diferenciada conforme faixa etária de cada atendido. Atividades lúdicas e cooperativas.
Avaliação: Avaliação: nota-se o desenvolvimento de cada atendido em sua individualidade, durante as atividades aberta a comunidade, tanto
na casa aberta como na noite cultural, mostraram desenvoltura nas apresentações.

3,0
Foto I

Foto II

x 3,0
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*Realizar apresentação para cada oficina

X – Relatório de Atividade Socioeducativo
Oficina: Expressão Corporal (dança) Nome do Responsável: Michelle Nascimento
Tema:Cultura de Paz (Bullying e justiça restaurativa).

Objetivo: Desenvolver a habilidade motora; promover momentos de descontração e interação entre os grupos; Estimular a

memorização; Desenvolver criatividade e percepções de tempo.
Estratégias: Rodas de conversas; Dinâmicas; Brincadeiras lúdicas; Grupos para explorar conhecimentos em dança;
Alongamento corporal.
Avaliação: Neste mês realizamos a atividade “Casa aberta” junto com as famílias dos atendidos com diversas atividades como
Zumba, e atividade de respiração.
“E “tendo como foco os ensaios gerais do” Espetáculo A vida”, com as junções das oficinas de teatro e expressão corporal junto
com as crianças, intermediário e os adolescentes. Tendo como objetivo o trabalho em grupo e refletir sobre a vida, contamos a
história de uma mulher desde sua fase do nascimento até a sua velhice. No momento de ensaio alguns atendidos se sentiram
inseguros com a apresentação para o público, mas com incentivo dos educadores, ressaltando suas qualidades aos poucos foram
ficando mais seguros com a apresentação.
Na apresentação da Noite Cultural, os atendidos se caracterizaram com roupa do tema das fases do desenvolvimento da vida (do
nascimento até a fase adulta).
Foi iniciado o programa de férias com os atendidos, realizando atividades de recreação
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0x

30 x
Foto I

Foto II

3,0

3,0
*Realizar apresentação para cada oficina

X – Relatório de Atividade Socioeducativo
Oficina: Literatura

Nome do Responsável: Irene Carvalho silva

Tema: cultura de Paz( Jogos cooperativos )
Objetivo: Motivar o educando a interação e trabalho em equipe..
Estratégias: Roda de conversa, criação de vídeo, brincadeiras interativas e dinâmicas.
Avaliação: Neste mês Dezembro no Núcleo São Jerônimo realizamos diversas atividades de interação e convivência de uma forma ainda mais
abrangente com os usuários e famílias, como Noite do Pijama , Casa Aberta , Noite Cultural e entrega de presentes. Na oficina de literatura editamos um
vídeo de retrospectiva do ano 2018 dos acontecimentos marcantes do Núcleo com todas as faixas etárias para apresentação no dia catorze dezembro, com
uma boa participação dos usuários que gravaram uma mensagem de natal. Vivemos a experiência gratificante da Casa Aberta. As famílias participaram das
oficinas juntamente com seus filhos, fortalecendo ainda mais os vínculos. Neste dia a literatura desenvolveu a dinâmica “Contação de História”, que em
uma caixa contendo vários objetos se passando de mão em mão, cada participante pega um objeto construindo uma história que tem início com primeiro
participante. Foi um momento de convivência muito positivo e precioso. De uma forma bem didática unimos as oficinas. Os usuários que não tinham
ensaio das apresentações para a noite cultural se interagiam com brincadeiras cooperativas, queimada, futebol, vôlei, jogos interativos, tivemos também
futebol de aranha e gincanas. Nas apresentações do dia quatorze presenciamos o fruto do trabalho desenvolvido durante o ano nas oficinas, a interação,
superação e desenvoltura dos usuários. Foi de uma forma geral um mês de convivência e interação, unindo ainda mais usuários, educadores e famílias,
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fortalecendo os vínculos e fechando de maneira positiva o ano de 2018.Tantos as famílias quanto os usuários participaram e se envolveram nas atividades
propostas.

,0 x 3,0
Foto I

Foto II

*Realizar apresentação para cada oficina

X – Relatório de Atividade Socioeducativo
Oficina: Artesanato

Nome do Responsável: Cristiane Camargo

Tema:cultura de Paz/ cooperação

Objetivo: Desenvolver a criatividade, o trabalho em equipe.
Estratégia: Rodas de Conversa. Decoração do ambiente.
Avaliação: Neste mês prestei atendimento somente duas semanas, as quais utilizaram para as finalizações nas decorações, as
quais obtiveram um excelente resultado. Nos eventos da casa aberta, noite do pijama, pude perceber boa participação dos
atendidos, as famílias também interagiram com alegria nas oficinas.
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3,0 x 3

3,

Foto I

Foto II
,0
0 x 3,0
*Realizar apresentação para cada oficina

X – Relatório de Atividade Socioeducativo

Oficina: Teatro

Nome do Responsável: Vagner Moura

Tema: JOGOS COOPERATIVOS
Objetivo: Promover momentos de descontração e interação entre os grupos, para fins de unir ainda mais os atendimentos;

Desenvolver vivências cotidianas junto com colaboração e companheirismo; Adquirir conceitos de regras e valores nas
pequenas causas; Com os jogos cooperativos promover, alegria e união dos atendidos para que juntos completem as tarefas.
Apresentação do espetáculo a vida.
Estratégia: Neste mês realizamos apenas atividades cooperação e recreativa além dos ensaios constante para nossa
apresentação.
Avaliação: Neste mês realizamos a experiência de casa aberta com os pais dos atendimentos, em uma atividade muito

significativa, pois os pais puderam participar e brincar junto dos filhos.
Neste mês com nosso foco vinculado aos ensaios do “Espetáculo a Vida” onde estivemos nos unindo com a oficina de
Expressão Corporal, como isso pode conciliar nossas estratégias para que todos os atendidos conseguissem desenvolver um bom
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trabalho. Nosso espetáculo contou com a presença de todas as idades dez das Crianças até os adolescentes, com ênfase em
refletir sobre a vida. Tirando o excelente trabalho demonstrado no final da apresentação, durante os ensaios alguns atendidos
sentiram inseguros com relação a história, e também por se apresenta em para um público grande.
Com Tudo foi uma experiência fantástica tanto de minha parte como educador como dos atendidos.
Com as apresentações encerradas começamos o período de férias com atividades recreativas.

3,0
Foto I

Foto II
3,0 x 3,0

x 3,0

*Realizar apresentação para cada oficina

XI- Relatório Serviço Social: Priscila Zeferino
Tema: Cultura de Paz
Neste mês de dezembro houve atividade “Casa Aberta”, a qual as familias participou das atividades
e oficinas com seus filhos e filhas. Este momento fortaleceu o vinculo familiar, efetivou a
participação da comunidade e engrandeceu a parceria familia e associação. Houve significativa
presença dos familiares e o objetivo de proprcionar um dia agradavel para as familias, foi atingido
com sucesso.
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3,0 x 3,0
Foto I
Foto II

*Realizar apresentação para cada tema

Santo André, 09 de Janeiro de 2019.

Assinatura do Técnico Responsável
Maria Gloria de Souza

