RELATORIO MENSALDE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
A-DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Mês de Atendimento: 05/2020
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
coordenacao.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

150

01

Educadores

40

Artesanato
JerôArt

150

13

Educadores
coordenadores

e

40

Esporte
Jogos
Olímpicos

150

13

Educadores
coordenadores

e

40

Dança
Eco Vida

150

13

Educadores
coordenadores

e

40
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150

Capoeira
MuaiThay

13

40

Educadores
e coordenadores

159

Arteatro
Eco Vida

13

40

Educadores
e coordenadores

SEJA

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.
https://drive.google.com/drive/folders/1bwyg5t3nF3sO7WXy5rL9f1W2ovSdNd3p
Link de atividades desenvolvidas.
Este mês divulgamos a live solidária, envio o link para o conhecimento.
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-solidaria-heygod-tribute
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Link LIVE SOLIDÁRIA
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; abordar tema diversidade cultural de forma subjetiva; aplicar
conteúdos básicos de violão e rítmicas; incentivar participação para ações sociais; aprimorar técnicas musicais com pratica pessoal
e curso de formação ensino à distância.
Estratégias: “Dinâmica Foto dos Sentimentos” (envio de uma foto pessoal e o sentimento nela descrito); vídeo tutorial de iniciação
para violão com conteúdos básicos de cifras e acordes; vídeo tutorial de rítmicas com sons corporais ritmos brasileiros; vídeos de
conscientização feitos pelos atendidos sobre “O que posso brincar” na quarentena COVID-19; promoção e divulgação de LIVE
SOLIDÁRIA em prol da Instituição com a banda HeyGod Tribute – Bon Jovi cover com campanha de metas e disponibilização de
conteúdos por metas alcançadas conforme capitalização de doações no site vakinha.com.br; participação em divulgação de ação
social para o Dia das Mães e promoção de sorteio de cestas básicas; pratica pessoal do instrumento contrabaixo elétrico de
repertório MPB e participação e conclusão de curso de formação a distância “Música na Educação Infantil” no período de 50 horas
do curso online GINEAD; reuniões presenciais e online com equipe técnica para elaboração de planos de ação da instituição;
formação básica de segurança do trabalho e auxílio psicológico com orientações sobre a pandemia COVID-19.

Avaliação: Em mais um mês de enfrentamento contra a COVID-19, nota-se alguns pontos positivos na rotina de trabalho que agora
está adaptada a realidade e orientações das autoridades. Temos em percurso, a ação social de uma LIVE SOLIDÁRIA para que
possamos oferecer entretenimento e cultura, e ao mesmo tempo uma oportunidade de colaborar com a Instituição captando
recursos. Algumas atividades em interação com os atendidos dão retorno positivo, onde destaco a atividade “Dinâmica Foto dos
Sentimentos” que nos deram muitas participações e também uma ação socialvoltada para o “dia das mães” onde tivemos um
concurso para os atendidos explanarem seus sentimentos através de artes diversas homenageando seus familiares. Outros
momentos além de ações pedagógicas com os atendidos através mídias sociais, também foram proveitosos para ganho pessoal,
profissional, onde cursei ‘Música na Educação infantil’ onde contribuiu para o aumento de conhecimento pertinente a área de
formação e pratica profissional.

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 Maio, através do Home Office levara dança para os usuários e suas famílias dentro de
casa, pelo meio de gruposno whatsapp trabalhando o tema Diversidade Culturais.
Estratégia: Oficinas online, alongamentos, passos de maculele, vídeos aulas de diversidade Cultural.
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.
Foi realizado em parcerias com a Oficina Seja e Eco vida, a atividade “Missão salvando mundo”, onde os usuários se vestiram de
super heróis, e passaram a mensagem de como se cuidar do Vírus Covid 19, assim gravaram vídeos e mandaram fotos no grupo
de WhatsApp para a interação.
Através de um vídeo explicativo, foi abordado o Tema Diversidade Cultural, trabalhando a Região Sudeste, e a dança Maculele,
foram passados passos e musicas para os usuários poderem realizar em suas casas.
Para o melhor desenvolvimento e conhecimento para a oficina, foi realizado pela educadora Michelle o curso “Educador social”.
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Capoeira /MuaiThay
Nome do Responsável: MarceloBaltazar
Percurso Acolhida
Tema: Cultura do Encontro ( Acolher é comunicar)
Objetivo:Desenvolver através de mídia digital formas de levar até os atendidos algumas atividades que eles já vivenciaram no
núcleo antes da pandemia e isolamento social.
Estratégia: Foi proposto um vídeo tutorial sobre combinação e movimentos de muaythai, este vídeo foi produzido afim de que o
atendido conseguisse fazer o máximo de combinações possíveis exercitando sua coordenação motora.
Pesquisa sobre aorigem do jogo e toque de miudinho, Vídeo tutorial toque deBenguela passo apasso para os atendidos. Para
melhor atendimento na parte Cultural da capoeira pesquiseidiversas formas de se interpretar apeça dapuxada derede, que conta a
história do final da escravidão.
Avaliação: : Buscando conhecimento de outras áreas para agregar a minha prática pedagógica, via mídia digital nesse período,
notei uma boa participação dos atendidos mesmo com algumas dificuldades do dia dia, pois por conta da pandemia e por meio
digital, as escolas, os cursos, deixa-os sobrecarregados, mais mesmo assim não deixam de dar sua contribuição.
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Oficina de Artesanato e JerôArt- 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, despertar o conhecimento relembrando o que já fizemos juntos, e descobrindo uma nova
maneira de partilhar o conhecimento. pesquisando na internet as atividades, e em livros e revista. Reunião de equipe, para decidir a
lembrancinha da mãe, pesquisando o modelo de flores de papel, brinquedo com material reciclável, sugestão de atividades para as
mães reaproveitando jeans usado, pintura com os dedos e colocar o nome da pessoa que eles estão com saudades ,montagem do
painel de homenagem das mães no núcleo, preparando a lembrancinha da lasanha ,incentivando os atendidos a preparar a
homenagem das mães ,buscando sujeitões de como reutilizar pote de sorvetes, fazendo uma lanterna de jardim, reunião com a
coordenadora para pesquisar a lembrancinha da feijoada, pesquisa de preço de vidro para lembrancinha.

Estratégias: Pesquisando na internet as atividades, e em livros e revista. Reunião de equipe, para decidir a lembrancinha da mãe,
pesquisando o modelo de flores de papel, brinquedo com material reciclável, sugestão de atividades para as mães reaproveitando
jeans usado, pintura com os dedos e colocar o nome da pessoa que eles estão com saudades ,montagem do painel de homenagem
das mães no núcleo, preparando a lembrancinha da lasanha ,incentivando os atendidos a preparar a homenagem das mães
,buscando sugestões de como reutilizar pote de sorvetes, fazendo uma lanterna de jardim, reunião com a coordenadora para
pesquisar a lembrancinha da feijoada, pesquisa de preço de vidro para lembrancinha.
Avaliação: tendo a oportunidade e descobrindo um novo jeito de estar com as crianças, neste momento de pandemia conseguimos
fortalecer nossos vínculos, e tralhamos autoestima, 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.
Realizando essas atividades com as crianças estou explorando o seu lado da criatividade, e ajudando eles a descobrirem uma nova
maneira de estar juntos, já que são tão criativos nesse mundo da informática, na criação de brinquedo com material reciclado
tiveram boas ideias.
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Arteatro/ Eco Vida
Nome do Responsável: Irene Carvalhosilva
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: Leituras informativas, cursos online, Parada pedagógica, pesquisas, propostas super herói e minha família.
Neste mês participei de uma reunião online que tratou dos temas para a serem desenvolvidos e outra presencial no local de
trabalho coordenadora Priscilapassou as informações necessárias para o desenvolvimento de algumas atividades, visto que
Educadora Michelle, Thaysa e eu voltamos de férias, após preparamos uma atividade para as crianças envolvendo as duas oficinas
Eco Vida e SEJA com o tema COVID seja um Super Herói Atividade uma outra atividade proposta pela oficina Arteatro foi minha
família o usuário foi convidado a desenhar sua casa e escrever quem mora com ele e citar duas qualidades dessas pessoas, na
parte formativa busquei Pesquisa no youtube de vídeos sobre como lidar com as crianças em tempo de Covid, e brincadeiras
simples para envolver crianças e famílias.
Estudo e praticar de violão, para enriquecer as atividades ofertadas, palestra sobre violência domésticayoutube,pesquisa
sobre indicações de livros on-line para crianças, leitura informativa ECA, dos cursos online Abeline Serviço de convivência e
fortalecimento de vinculo, Relações Sociais e comportamento humano Anhanguera.
Participamos da Parada Pedagógica seguindo todas as orientações da saúde no local de trabalho neste momento
formativo, no período matutino participamos de uma palestra com Renan dos Santos sobre Segurança do trabalho, no período
vespertino os Educadores Adriano e Marcelo partilharam de forma resumida livros que leram durante o trabalho home Oficce, após
participamos de uma Palestra com a Psicóloga Débora de Oliveira Cartilha para o enfrentamento do estresse em tempos de
pandemia.
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Avaliação: É possível perceber a superação dos desafios que esse tempo proporciona de uma forma centrada estamos buscando
como equipe, o melhor a ser ofertado para os usuários e famílias do Núcleo São Jerônimo e temos a satisfação de uma boa
interação ainda que a distância.

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.
No mês de maio iniciamos com o tema “Diversidade Cultural”, e nas atividades citando a cultura das regiões do Brasil.
Em uma reunião presencial criamos uma atividade relacionada a covid -19 e super heróis, valendo uma lembrancinha a todos os
participantes, onde eles tinham que vestir uma fantasia e usar algo da criatividade deles como o escudo do herói ou heroína criado
por eles.
Decidimos por meio de uma reunião virtual montar uma escala para que cada educador tenha o seu dia de ir até a associação,
elaborar uma atividade que será manda no grupo de atividades do whatsapp para os usuários.
Está sendo feita também a divulgação de uma live com participação do Educador Adriano da oficina de musicalidade, para
entretenimento e também arrecadação de doações.
Avaliação:As atividades estão rendendo bastante interação entre os usuários no grupo, eles fazem vídeos, mandam fotos e criam os
brinquedos das sugestões que enviamos.

RELATORIO MENSALDE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

XI- Relatório Serviço Social: Assistente Social: Márcia de Oliveira Galácio

Tema:Cultura do Encontro
Assistente Social: Márcia de Oliveira Galácio
No mês de maio desenvolvemos várias ações sociais com as famílias inseridas no Projeto,
seguindo os cuidados necessários e orientações da OMS e Decretos Leis, devido nos
encontrarmos ainda em situação de risco no enfrentamento ao COVID 19.
Foram realizadas reuniões onde contamos com a presença de um número restrito de
participantes a cada encontro; os responsáveis foram convocados a comparecerem em dias
alternados e em forma de escalas.
Nas reuniões foram pontuadas as ações ofertadas as crianças/ adolescentes e seus familiares,
e o preenchimento de um questionário elaborado para que pudéssemos obter uma maior
compreensão da dinâmica das atividades desenvolvidas e da realidade vivenciada por cada
família.Objetivando um maior entendimento de cada grupo familiar em sua particularidade
dentro do contexto complexo as vulnerabilidades sociais.
Neste mês, em comemoração ao Dia das Mães, foram entregues cartão de parabenizarão
juntamente com uma rosa confeccionados por toda a equipe, e através das mídias
sociais(grupo de Whatsapp) foi efetuado atividades de interação dos atendidos com seus
familiares promovendo assim o vínculo familiar e afetivo através de homenagens ofertadas
pela criança ao responsável que lhe representa sua figura materna.
Obtivemos um retorno muito positivo, onde conseguimos vislumbrar o desenvolvimento do
fortalecimento de laços afetivos, elevação de auto-estima e o protagonismo dos nossos
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atendidos e famílias.

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