RELATORIO MENSALDE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A-DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Mês de Atendimento: 04/2020
Termo de Colaboração Número: 010/2019 Início:17-04-2019 Término: 31-03-2024
I- Identificação
Nome da Organização: Associação Beneficente E Cultural São Jerônimo.
Endereço: Rodrigues da Costa
Nº 10
Bairro: vila Rica
Município: Santo André
Telefone: 11-49743610
nucleosaojeronimosa@gmail.com
coordenacão.nucleosj@gmail.com

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

CNPJ:17 770 702 0004-08
CMAS :07/11
CMDCA:053|00-04
CEBAS:119/2015
CNAS
Utilidade Publica Municipal
Utilidade Publica Estadual
Utilidade Publica Federal
II – Responsável
Nome do Representante Legal: Aluisio da Silva
Função: Diretor
Nome do Responsável Técnico: Priscila Zeferino Sousa Alves
Função: coordenadora técnica
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) Intermediário (11:00 as 13:30) Tarde( 13:30 as 16:30)
Serviço social (08:00 as 14:00 hs)
Meta de Atendimento: 230
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CRAS de Referência: Vila Luzita
IV- Objetivo Conveniado Previsto no Plano de Execução da Organização

a) Executar ações que complementem o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
b) Atuar na prevenção à institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes,
assegurando o direito à convivência familiar e comunitária, bem como promover acesso a serviços
setoriais, em especial das políticas de assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e lazer
existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos;
c) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências
e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários;
d) Possibilitar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o
desenvolvimento do protagonismo dos usuários.
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B- DADOSQUANTITATIVOS MENSAIS
Nº de Vagas
Nº de Vagas
Nº de Inserções Nº de Desligamento
Conveniadas
Executadas
Realizadas
57
200
204
204
Atividades
Categoria
Nºde
Nº de
Nº de
Pessoas
Família
Profissionais dos Profissionais
Atendidas
s
Envolvidos

Todas as atividades, 204/dia
familiares e usuários

13

Permaneceram
204

Carga
Horária
Frequência
Semanal

Educadores, Equipe
técnica

30/40

Musicalidade
Canto Coral

401

159

01

Educadores

40

Artesanato
JerôArt

348

159

13

Educadores
coordenadores

e

40

Esporte
Jogos
Olímpicos

350

159

13

Educadores
coordenadores

e

40

Dança
Eco Vida

402

159

13

Educadores
coordenadores

e

40
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450

Capoeira
MuaiThay

159

13

40

Educadores
e coordenadores

450

Arteatro
Eco Vida

159

13

40

Educadores
e coordenadores

SEJA

315

159

13

Educadores

40

e coordenadores

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

Quantidade
00
00
00

00

VI –Acompanhamento Familiar
Atendimento Individual
Nº de Famílias

159

Visita
Domiciliar
Nº de
Nº de
Atendidos Visitas

204

00

Reuniões
Grupais
Nº de
Famílias
Atendidas
nas Visitas
Domiciliares
00

Nº de
Reuniões
Realizadas

Atividades
Grupais

00

00

Atividades
Recreativas

Oficinas
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VII – Origem dos Encaminhamentos
Centro de Referência Assistênciade Social - CRAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS

00
00
00
00

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

IX – Perfil dos Atendidos
Sexo

Raça

00

Gênero

Não Aderiu

Aguarda Vaga

00

Feminino
85

Gênero
Masculino
Feminino
Total

Incluídos

Masculino
119

Branca
51
31
82
6a9

Amarelo
0
0
0
10 a 13

Parda
59
49
108

Total
204

Negra
09
05
14
14 a 17

Indígena

Total
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Idade

Masculino
Feminino
Total
Gênero

58
47
105
Sem
Escolaridade

Escolaridade
Masculino
Feminino
Total
Frequentando
06 a 09 anos

105

10 a 13 anos

91

14 a 17 anos

08

57
34
91
Ensino
Fundamental
Incompleto

4
4
8
Ensino
Fundamental
Completo

115
81
196
Não frequentando

119
85
204
Ensino
Médio
Incompleto

Ensino
Médio
Completo

4
4
08
Retornou os estudos

Relatório:
Dessa forma com trabalho Home Office, e por escala de funcionários nos dias solicitados, tentamos neste momento que estamos vivendo, ofertar
de maneira digna nosso serviço às crianças e adolescentes e suas famílias. Não deixamos até este momento de pensar em que e de que forma
podemos como uma equipe colaborar para minimizar o sofrimento que todos enfrentamos nesta pandemia do COVID-19. Preferimos permanecer
com o relatório, um pouco modificado, mas para que não percamos o ritmo de trabalho de nenhuma forma, buscamos interagir todo o tempo com
as famílias e atendidos, e não seria diferente com os nossos parceiros. Envio abaixo os relatórios que os educadores fizeram deste mês de trabalho,
pois a única diferença para nós além da perca presencial é se adequar ao novo, o trabalho de casa, mas a convivência e o cuidado de ainda mais
fortalecer o vínculo, esse permanece. Estamos todos aprendendo muitas coisas novas, e como todo mal tem seu lado bom, esperamos que esses
novos aprendizados servirá ainda mais quando voltarmos e sim oferecer toda essa grandeza de conhecimento aos atendidos e seus familiares.
Abaixo, envio um link onde estamos registrando todas as atividades da instituição, e também as interações e retornos que tivemos neste período.
O facebook também está sendo muito utilizado para postagens de vídeos e atividades, assim com whatsaap. Os educadores no trabalho Home
Office registram suas atividades em um instrumental Chamado Plano de trabalho Home Office para arquivar na instituição, solicitado
mensalmente pela Associação e estará a disposição caso queira ver nosso trabalho. Não esquecendo que de todas as ações citadas, a ida a UBS
Jardim Irene para uma homenagem aos profissionais da Saúde, neste momento que estamos vivendo foi emocionante.
Agradecemos o apoio das famílias, e todos os parceiros que estão conosco nesse momento difícil.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3p
Link de atividades desenvolvidas.
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Priscila Zeferino – Coordenadora técnica.

Musicalização/Canto Coral Nome do Responsável: Adriano Roberto LoertidosReis.
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro (Acolher é comunicar) – Período Pandemia COVID-19
Trabalho Home Office e escala presencial.
Objetivo:Interagir em modelo home Office com atendidos e familiares pelas mídias sociais; disponibilizar atividades musicais de
forma virtual; desenvolver coordenação motora; trabalhar e participar de ações sociais da Instituição.
Estratégias: Oficinas de musicalização através de material audiovisual editado e formatado pelo educador tais como rítmicas com
copo plástico baseado na música “Fome Come” (Palavra Cantada), rítmicas com sons corporais (TocPaToc), brincadeira musical
lúdica “Qual é a Música?” abordando diversidade cultural da MPB; vídeo montagem entre educador e atendidos das músicas “Duba”
(domínio público) e “Esperança” (banda Aliados) para postagem em mídias sociais; vídeo montagem entre educador e atendidos dos
movimentos rítmicos aprendidos em seus lares como devolutiva; uso do aplicativo ShoCut para edições audiovisuais; montagem de
sacolas de ovos de Páscoa e cestas básicas para as famílias em ação social devido a pandemia COVID-19.
Avaliação:Aderindo a este novo modelo de trabalho home Office, naturalmente perdemos o contato físico com os atendidos, mas
vejo com aprovação a interação na medida do possível que é realizada através das mídias sociais com eles e seus familiares. P ara
este modelo de oficina, respostas e interações muito positivas são dadas com algumas devolutivas através de vídeos enviados, onde
atenderam as propostas citadas nas estratégias registrando seus desenvolvimentos, trabalhos e saberes. Nota-se que o apoio
familiar é fundamental para que este processo a distância possa ser efetuado, uma vez que a realidade do mundo está tendo uma
adaptação aos fatos seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e autoridades nacionais e locais. A importância da
continuação da geração de conteúdos aos atendidos pode ser transformadora mesmo a distância, obtendo bons resultados como a
interação familiar, que por sua vez aumenta seus laços afetivos para que neste panorama atual consigam lidar com suas emoções e
suas formas de cultura educacionais em seus lares.

X- Relatório de Atividade Socioeducativo
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Dança/Zumba Fam/Eco Vida
Nome do Responsável: Michelle Nascimento
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do encontro (Acolher é Comunicar)
Objetivo O objetivo desta oficina no mês de Abril, através do Home Office levar a dança para os usuários e suas famílias dentro de
casa, pelo meio de grupos no whatsapp.
Estratégia: Oficinas online, alongamentos, coreografias de zumba e fitdance, dinâmicas, história e dia da internacional da dança,
filmes.
Através do drive e grupos de Whatsapp, encontramos um meio de comunicação com os usuários e seus familiares para realizarmos
a oficina de dança neste período de afastamento social.
Para o grupo de crianças I e II, foi postado o filme “ A bailarina”, para os usuários assistirem em casa, o filme passa a mensagem de
não desistirem dos seus sonhos, para o grupo de adolescente foi passado o filme “Ela dança eu danço 4”, com a mensagem de
lutarem para alcançar seus objetivos.
Foram gravados e construídos vídeos de alongamento, coreografia de zumba, e curiosidades (historia e o dia internacional da
dança) para a postagem no drive onde todos tem acesso.
Avaliação: Os usuários realizaram a atividade de criar coreografias com o que estão sentindo nessa quarentena, postando os
vídeos no grupo de whatsapp.
Solicitaram nossos serviços na Associação, para a construção de lembrancinhas para a páscoa, com confecções de coelhos, jogos
da memória, onde também realizamos esta tarefa em home Office.
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Capoeira /Muai Thay
Nome do Responsável: MarceloBaltazar
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro ( Acolher é comunicar)
Objetivo: por meio do trabalho home Office, interagir com os atendidos e familiares usando mídias sociais.
Estratégia: Através de mídia digital,vídeos tutoriais de ginga, movimentos diferenciados, vídeos de toques de berimbau, vídeos
tutoriais de construção de pulseiras feitas de barbantes e madeira com 20 pregos como tear.
Iniciei também algumas leituras de capoeira como melhora da minha prática pedagógica, Livro: mestre Pastinha.
Foi proposto também aos atendidos que pesquisassem a história de algum mestre de capoeira e fizessem um desenho sobre ele.
Vídeo tutorial, aprendendo a tocar berimbau, pandeiro, agogô, linguagem simplificada para crianças. Vídeos com a participação
dos atendidos cada um em sua residência, confeccionando um vídeo de cada atendido fazendo uma função e interagindo com o
educador.
Em uma ação social participei de montagens de cestas básicas, confecção de jogo da memória para colocar na sacolinha de
páscoas que foi ofertado para as crianças e para as famílias. Devido ao momento que estamos vivendo com a pandemia do
covid -19
Avaliação: devido a dificuldade e a falta do material mais preciso para nós educadores sociais que trabalhamos com o
fortalecimento de vínculo, as mídias digitais estão sendo uma ferramenta muito importante no dia dia, pois mesmo sem aquela
experiência de troca de conhecimentos que há entre o educador e atendido não estar acontecendo com aquela normalidade de
aproximação, estou confiante que esse trabalho home office de alguma forma possa levar para as crianças algo a mais que eles
possam utilizar como ferramenta de escape devido a situação que estamos vivenciando.

RELATORIO MENSALDE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Oficina de Artesanato e Jerô Art - Educadora: Cristiane Queiroz de Souza de Camargo.
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro (Acolher é comunicar) – Período Pandemia COVID-19
Trabalho Home Office
Objetivo: desenvolver a criatividade desperta o conhecimento relembrando o que já fizemos juntos, e descobrindo uma nova
maneira de repartir o conhecimento, pesquisando na internet as atividades, e em livros e revistas ,dando dica de livros como de
Tarsila do Amaral, pintura com os dedos e tinta, pintando com cotonetes no papelão, criando bolsinha de caixa de leite, dando dica
de brincadeiras antigas, lembrancinha de páscoa, cartão de mensagem de feliz páscoa e positividade, brinquedo com material
reciclável, elaborando o que fazer no dia das mães.
Estratégias: tendo a oportunidade e descobrindo um novo jeito de esta com as crianças, neste momento de pandemia conseguimos
fortalecer nossos vínculos, e trabalhamos alto estima, o conhecimento, e até aproximando eles mais de seus familiares, porque tem
atividades que pode ser feita juntos, esse contato nos traz muita alegria em ver como que alguns estão envolvidos e comprometidos
com a associação.
Avaliação: Realizando essas atividades com as crianças estou explorando o seu lado da criatividade, e ajudando eles a descobrir,
uma nova maneira de estar juntos, já que são tão criativos nesse mundo da informática, e fazer a junção dos dois(artesanato e
informática) está sendo de grande aprendizado para todos nós.
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Arteatro/ Eco Vida
Nome do Responsável: Irene Carvalho silva
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro (Acolher é comunicar) – Período Pandemia COVID-19
Trabalho Home Office e presencial
Objetivo: Promover Interação com os usuários e famílias, aprimorar o conhecimento teórico para uma pratica ainda mais eficaz.
Estratégias: Pesquisas e leituras informativas sobre literatura brasileira e arte de fazer teatro, busca de atividade a serem ofertadas home
Office, desenhos, historia, leitura, poema e vídeos interativos.

Avaliação: Neste mês de Abril enfrentamos o desafio do trabalho home Office, forma bem dinâmica e interativa,

toda a equipe Pedagógica

da Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo buscou através de reuniões Home Office e presencial, estratégias para uma interação ainda
que a distancia com seus usuários e famílias.
Nesta oficina, foram feitas pesquisas e buscas de atividades para serem ofertadas Home Office, utilizando os meios de comunicação
através do drive da associação, foi possível para os usuários terem acesso as atividades, foi solicitado que elaborem sua própria historia com o
vídeo proposto Varal de historia, leitura livro do Pequeno Príncipe, e desenhos. O que mais marcou de forma positiva nesta quarentena, a
gravação e montagem de um vídeo convidando as famílias e crianças a escrevem uma mensagem ou poema sobre esse tempo em que
estamos vivendo de quarentena, com um poema de minha autoria Utopia.
De Forma organizada e com todos os cuidados necessários deste tempo de quarentena, a Associação realizou entrega de cestas
básicas e ovos de Páscoas as famílias atendidas, os educadores e funcionários por escala foram ao local de trabalho, para montagem e
entrega das cestas e ovos que continham mensagens de carinho com jogo da memória, cestinha de coelho confeccionado manualmente em
casa e na Associação, pelos educadores .
Da importância de manter o contato com os usuários e suas famílias, podemos garantir de forma dinâmica os serviços ofertados pela
Associação, colhendo os frutos na devolutiva das atividades realizadas pelos usuários, e mesmo a distancia uma interação com as famílias.

RELATORIO MENSALDE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Seja- (Saúde/Envolvimento/Jovens/Autoestima).
Nome do Responsável: Thaysa dos Santos Sousa
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro (Acolher é comunicar) – Período Pandemia COVID-19
Trabalho Home Office e presencial
Objetivo: Interagir com os usuários através das redes sociais e internet, com o objetivo de manter o contato com todos eles para
que não se perca o vínculo.
Estratégias: Levar os cuidados da oficina aos usuários através de vídeos e imagens usando a internet para interagir com todos.
Avaliação: No mês de abril trabalhamos presencialmente em escalas visando evitar aglomerações na associação, com o objetivo
de montar cestas básicas para serem entregues as famílias e fazer as entregas das mesmas, na semana da Páscoa voltamos a nos
reunir outra vez em escalas, na confecção de lembrancinhas para acompanhar os ovos de páscoa e também para a distribuição dos
ovos a todas as famílias dos usuários. Junto com os ovos de páscoa enviamos um pedido as crianças e adolescentes, que eles
fizessem um cartão, uma homenagem aos funcionários da saúde, qual a equipe técnica foi entregar na UBS do Jardim Irene. Foi um
dia especial para enfrentarmos juntos a COVID-19.
Com vídeos, imagens e atividades online fomos interagindo com os usuários pelo aplicativo Drive, passando-se os dias novas ideias
foram surgindo durante as reuniões virtuais e decidimos também criar um grupo no whatsapp adicionando as crianças e também as
famílias para uma interação maior e um maior retorno nas atividades propostas. Estabelecemos dias para cada educador e cada
oficina poder fazer a divulgação de suas atividades, e assim fizemos, mandávamos as atividades no período da manhã e o retorno
de todos seria no período da tarde, com vídeos, poemas e músicas feitos pelos usuários.
Uma ótima ideia que nos possibilitou uma grande interação e continuação de nossas atividades, cuidado e carinho com os usuários
da Associação São Jerônimo.
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XI- Relatório Serviço Social: Assistente Social: Márcia de Oliveira Galácio

Tema: Cultura do Encontro
Assistente Social: Márcia de Oliveira Galácio
No mês de abril; sob as normas e os decretos Estaduais e Municipais e orientações das
Organização Mundial da SAÚDE (OMS) devido a pandemia da COVID 19, não foram
realizadas reuniões e atividades presenciais.Estamos trabalhando em escalas e Home Office,
mantendo contato com as famílias através de telefone e whatsapp, buscando informar e
orientar de acordo com as demandas e dúvidas que nos são relatadas.
As atividades desenvolvidas neste mês foram através de Ações Sociais: Foram
entregues cestas básica as 148 famílias de nossos usuários como forma de atenuar a
gravidade do momento vivenciado por eles e garantir o direito a alimentação. Efetuamos
também a comemoração de Páscoa onde foram entregues um kit contendo um jogo da
memória e um ovo de páscoa para os 204 usuários que se encontram inscritos no projeto.
Toda ação esta sendo desenvolvida na perspectiva de manter o vínculo com todos os
usuários; promovendo a união mesmo diante do distanciamento imposto pelo isolamento
social; visando a garantia de seus direitos e dignidade.

Santo André, 11 de Maio de 2020.
Técnico Responsável: Priscila Zeferino Sousa Alves
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