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RELATÓRIO MENSAL REFERENTE AO DECRETO MUNICIPAL 48/2017 

 

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE EXECUTORA 

Unidade Executora/Razão Social 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INTEGRAÇÃO A VIDA 

C.N.P.J.  

035544930001-08 

Endereço  

Av: Dr. Marcos Antônio Macário dos Santos 

(DDD) Telefone/Fax  

(16)39172141 

Cidade 

Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP 

 

E-mail Institucional 

casinha.azull@hotmail.com 

Nome do responsável pela Unidade 

Edson Américo Chaves 

C.P.F.  

297.756.208-72 

Data de Nascimento 

15/03/1945 

R.G. /Órgão expedidor. 

3.241.066/SSP-SP 

Cargo  

Presidente 

E-mail do responsável 

atcedson@hotmil.com 

 

Endereço completo 

Rua: Manoel Achê, 921Apt°201 

CEP  

14020-590 

(DDD) Tel./Celular do Responsável 

16-2101-2450 

 

 

2. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS 

   Associação Beneficente Integração á Vida tem por finalidade precípua desenvolver atividades socioeducativas 

diárias as crianças e os adolescentes, com intento de contribuir e colaborar na formação de cidadãos cientes de seus 

direitos e deveres, visando o desenvolvimento pessoal e social, prevenir riscos e possibilitar a superação de situações 

de fragilidade social vivenciadas, incentivar a socialização potencializar o protagonismo e a autonomia e trabalhar 

hábitos saudáveis. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS 

SOCIOASSISTENCIAIS (obs.: para cada serviço, programa, projeto ou benefício, deverá ser preenchido um 

quadro específico). 

4.1 TIPOLOGIA  

 

(  X ) Proteção Social Básica 

(     ) Proteção Social Especial Média Complexidade 

(     ) Proteção Social Especial Alta Complexidade 

(     ) Assessoramento 

(     ) Defesa e Garantia de Direitos 

 

4.1.1 Nome do Serviço 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes; 

4.1.2 Endereço do Serviço 

O atendimento e atividades do projeto são desenvolvidos nas instalações da entidade localizada à: Avenida: Dr. 

Marcos Antônio Macário Santos, 1.080. Bairro: Jardim das Palmeiras- CEP: 14094-060-Ribeirão Preto- SP 
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4.2 DESCRIÇÃO 

            As atividades e ações realizadas com os usuários tem como estratégias a utilização de oficinas, que consiste em 

período de 12 (doze) meses, através da prática de atividades recreativas, esporte, lazer e artes. A capacidade total de 

atendidos são 128 usuários. 

No mês de novembro atendemos 122 crianças e adolescentes, as atividades presenciais vêm ocorrendo de segundas e 

sextas feiras, em dias úteis, pautadas em atividades socioeducativas do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos e percursos. São  aplicados eixos temáticos com caráter  preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação 

de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas 

emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, propicia  momentos de reflexão sobre as questões 

vivenciadas pelos usuários, a fim de que identifiquem seus direitos e as formas de acessá-los, utilizando-se de 

atividades lúdicas, recreativas, criativas e prazerosas cada grupo conta  com 16 participantes. Os grupos são divididos 

por faixa etária, sendo que o primeiro grupo é constituído por crianças menores com idade de 6 a 7 anos, segundo 

grupo 8 e 9 anos de idade, terceiro grupo 10 e 11 anos de idade, quarto grupo 12 a 14 anos e 11 meses e 29 dias de 

idade, temos quatro grupos no período matutino e quatro no período vespertino ocorre semanalmente com horário 

marcado, para ser verificado e observado a frequência dos atendidos. 

As atividades ocorrem mensalmente com duração de 1h30 minutos o grupo com famílias, é promovido discussão e a 

reflexão sobre situações vivenciadas e interesses comuns, que dizem respeito, ao fortalecimento da função protetiva, 

ao acesso a direitos e às vulnerabilidades do território, que impactam no convívio familiar e comunitário. São 

realizadas pela equipe de coordenação e o serviço social, reuniões, mensais com pais e educadores sociais para 

planejar, e sugerir propostas institucionais para a construção do projeto, todas as ações serão planejadas, pensadas e 

organizadas conforme a faixa etária dos usuários. 

4.3 PÚBLICO ALVO 

No decorrer do mês de novembro, atendemos 122 crianças e adolescentes com idade de 06 a 14 anos e 11 meses de 

idade, de forma presencial. As crianças e os adolescentes atendidos  são de ambos os sexos são 55 meninas e 72 

meninos, com ou sem deficiência, devidamente matriculados em instituição de ensino regular, 126 (cento e vinte e seis 

) são provenientes de escolas públicas residentes na região leste, 1 (uma) Escola  privada da cidade e bairros 

adjacentes, foi verificado nos prontuários  as características do público atendido e relatórios diários, são evidenciadas 

nas diversas expressões da questão social como define a resolução CNAS N°01/2013/ público prioritário da 

assistência social, com situações de pobreza,  com  renda per capta  inferior de um ou até meio salário(s) mínimo(s), 

famílias  inscritas no cadunico  52 (cinquenta e dois) ; 29 (vinte e nove) são beneficiárias de programas de 

transferência de renda, como: 23 Programa Bolsa Família, 1 (uma) recebe Benefício de Prestação Continuada. Com 

relação aos tipos de vulnerabilidades vivenciadas: , vivência de violência e, ou negligência 35, fome 7 (sete) , 12 

(doze) famílias em situação de desemprego,  1 (um) indivíduo egressos do Sistema Penal, 9 (nove) uso e abuso de 

substâncias psicoativas ,  8( oito) pais  analfabetismo e semialfabetizados, 38 (trinta e oito) famílias monoparentais, 49 

(Quarenta e nove) famílias nucleares, 8 (oito) famílias extensas ou ampliadas além da unidade pais e filhos ou  do 

casal formadas por parentes próximos com as quais, a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade 

e afetividade, 09 (nove) famílias residem na comunidade Jardim Juliana. 

4.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

A capacidade máxima atendimento é de 128 crianças e adolescentes. 

4.5 NÚMERO DE USUÁRIOS ATENDIDOS 

Foram atendidas no mês de novembro 122 crianças e adolescentes de forma presencial. 
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4.6. OBJETIVOS 

a) Objetivo Geral:  

     Propiciar atendimento para crianças e adolescentes proveniente de família em situação de vulnerabilidade social 

inseridos na instituição, assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social. Prevenir 

ocorrência de situações de risco pessoal e social, promover a inclusão social dos usuários e seus familiares. A 

inclusão se dará na região leste de Ribeirão Preto, onde de acordo com pesquisas realizadas, há alto índice de casos 

de violação de direitos de crianças e adolescentes, dentre muitos: conflitos extrafamiliar, conflito familiar e 

negligencia. A prioridade será investir na prevenção ao risco social e envolver a família e a comunidade nas ações 

realizadas na instituição visando assim, o incentivo a socialização e a convivência comunitária, e o 

desenvolvimento de relações de afetividade, a solidariedade, os vínculos familiares e a proteção social. 

b) Objetivos Específicos atividades presenciais: 

 

     -Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, disponibilizar       

profissionais e materiais para promover ações e atividades socioeducativas, visando estimular o desenvolvimento de 

habilidade, potencialidade e valores, das crianças e adolescentes atendidas. 

 

    - Fortalecer a interação entre crianças da mesma faixa etária, propiciar e assegurar espaço que favoreça o 

sentimento de pertença; melhoria no relacionamento entre famílias e atendidos a fim de promover o pleno 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

 

    -Reduzir o número de crianças e adolescentes expostas em situação de riscos sociais, estimular a participação na 

vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo. 

4.7 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Objetivos Específicos Descrição das Atividades 

     -Possibilitar a 

ampliação do universo 

informacional, artístico e 

cultural das crianças e 

adolescentes, 

disponibilizar       

profissionais e materiais 

para promover ações e 

atividades 

socioeducativas, visando 

estimular o 

desenvolvimento de 

habilidade, 

potencialidade e valores, 

das crianças e 

adolescentes atendidas. 

 

Foram desenvolvidas atividades socioeducativas presenciais com 122 crianças e 

adolescentes, no período inverso ao escolar; 

-Realizar oficinas Socioeducativas 

Oficina de flauta: Foram realizados 7 (sete) atividades no mês, sendo aplicadas nos dias 

03,07,10,17,21,24 e 23/11 com a participação de 62 atendidos no periodo da manhã e 60 

atendidos periodo da tarde, usuários divididos por faixa etária de cada turma;  

Oficina de Música Percussão: Foram realizados 7 (sete) atividades no mês, sendo aplicadas 

nos dias 03,07,10,17,21,24 e 23/11 com a participação de 62 atendidos no periodo da 

manhã e 60 atendidos periodo da tarde, usuários divididos por faixa etária de cada turma;  

Oficina de Biblioteca: A atividade é realizada às sextas feiras (04,11,18 e 25/11) os 

atendidos que apresentaram interesse de leitura, utilizou –se da biblioteca, pegaram livros e 

levaram para casa, após a leitura fizeram a devolução; 

Playground: Foram realizados 01 (uma ) atividades no mês, sendo aplicadas nos dias  30/11 

com a participação de  32 atendidos no perido da manhã e 29 atendidos no periodo da tarde, 

usuários divididos por faixa etária de cada turma;  

Oficina de teatro: No mês de novembro a turma de 12 a 14 anos permaneceu ensaiando a 

peça do Chaves; 
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Oficina de Judô: Foram realizadas atividades de judô com o intuito de fortalecer os 

vínculos dos atendidos nos dias 07,09,16,21,23,28 e 30/11 com a participação de 62 

atendidos no periodo da manhã e 60 atendidos no periodo da tarde, usuários divididos por 

faixa etária de cada turma; 

Oficina de artesanato- Foram realizados  3 (três) atividades no mês, sendo aplicadas nos 

dias 07,14 e 28/11 com a participação de 13 atendidos  no perido da manhã e 14 atendidos 

no periodo da tarde; 

Durante o mês de novembro foram realizados os seguintes percursos: 

01 a 04/11-  Roubar. Reflexões sobre desejar algo. Impedimentos, regras e leis. 

 

- Meu bairro- como é e como gostaria que fosse? 

07 a 11/11- Direitos e Deveres- a organização da nossa sociedade. 

 

 

- Minha vida ( incomodo e gratidão)- trabalhar a autoanalise de como criança se enxerga na 

própria vida. 
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14 a 18/11-  Amor próprio- a aceitação de quem somos, o autoconhecimento, a mudança e 

a formação de uma pessoa do bem. 

- Sonhos do futuro. Quais suas ambições? Disciplina e coragem. 

 

21 a 25/11- Abandono, solidão e autoestima. Trabalhar o repertório emocional. 

- Pertencimento. Análise da situação atual e ter uma visão crítica do mundo. 

 

 

27 a 30/11- Como tem sido a troca de carinho e atenção entre os familiares? 
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Datas comemorativas: 

 

04/11- Festa Hallowen 

 

-Fortalecer a interação 

entre crianças da mesma 

faixa etária, propiciar e 

assegurar espaço que 

favoreça o sentimento de 

pertença; melhoria no 

relacionamento entre 

famílias e atendidos a 

fim de promover o pleno 

desenvolvimento das 

crianças e adolescentes. 

 

Atividades para a comunidade: 

Para a comunidade foi realizado o bazar todas as terças feiras ; 

    -Reduzir o número de 

crianças e adolescentes 

expostas em situação de 

riscos sociais, estimular 

a participação na vida 

pública do território e 

desenvolver 

Serviço Social: 

Foram realizados 9 (nove) atendimentos presencias; 

Foi realizado orientações e contato através do WhatsApp durante todo o mês vigente 

(orientações, justificativas de ausências no SCFV, etc); 
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competências para a 

compreensão crítica da 

realidade social e do 

mundo contemporâneo. 

 

Foi realizado 8 (oito) agendamentos visita domiciliar; 

Foi realizado 8 (oito) visitas domiciliares nos dias 09,10,16,28 e 30/11; 

Foi realizado 1 (uma) inclusão; 

Foi elaborado relatório mensal; 

Foi realizado projeto/ resultado do edital de chamamento 15/2022; 

Foi realizado projeto Natal Solidário; 

Campanha do Sorvete- 26/11; 

-Possibilitar o exercício 

da Cidadania  Contribuir 

para o desenvolvimento 

da autonomia e estimular 

a participação na vida 

pública do território e 

desenvolver 

competências para a 

compreensão crítica da 

realidade social e do 

mundo contemporâneo 

através de atividades 

remotas, e atividades 

sobre os Direitos 

Humanos e as Garantias 

Individuais e coletivas 

aos atendidos de acordo 

com as resoluções 

CNAS (Conselho 

Nacional de Assistência 

Social N°01/2013, o 

PNAS (POLITICA 

NACIONAL DE 

ASSISTENCIA 

SOCIAL DE 2004), o 

ECA (Estatuto da 

Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069 

de 13.07.1990)  e o 

Protocolo em Saúde 

Pública Municipal com 

referência a  COVID-

19.- 

Foi realizado atendimento social de forma presencial as famílias inseridas no serviço 

mediante a demanda espontânea, bem como realizado agendamentos com algumas famílias 

para alinhar o serviço ofertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 METAS  

Obtivemos 95,31% de participação dos atendidos nas atividades ofertadas. A finalidades propostas foram cumpridas. 

Foram realizadas reunião de equipe e diretoria no dia 23/11 e reunião de equipe e educadores sociais para informar 
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sobre os casos (1 inclusão); Ressaltamos que no mês de novembro foi realizado 1 (um) encaminhamento social-

CRAS I  e recebido 1( um) encaminhamento SAICA ( feito inclusão); 

 

4.9 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS 

SEMANAIS 

Zenaide Aparecida M. Dalalio Coordenadora CLT 40 horas 

 

Gabriel Montanheri Dalalio Assistente de 

Coordenação 

CLT 40 horas 

 

Mariana Seabra Vicci Serviço Social CLT 30 horas 

Alexsandra Maria de Paula Educador Social I CLT 40 horas 

 

Marisa Bonifácia de Oliveira Educador Social I CLT 40 horas 

 Karen Maryory Prieto Franco Educador Social I CLT 40 horas 

Solange Aparecida de Souza Oliveira  Educador Social I CLT 40 horas 

Sandra Aparecida Prata Maia Limpeza CLT 40 horas 

Adriana Helena da Silva Cozinheira CLT 40 horas 

Enedina B da Conceição Cozinheira CLT 40 horas 
 

 

4.10 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL 

- Preenchimento CENSO SUAS- SEMAS 11/11; 

-Participação reunião CMDCA – presencial 21/11; 

- Participação DIA de DOAR- presencial 29/11; 

Articulação com a rede externa de parceiros de novembro/2022: 22 empresas apoiadoras; 

VALMEP COLÉGIO ARKADIA 4 TABELIÃO DE 

NOTAS 

GRUPO TDI 

BIONUCLEAR AMERICA CHAVES PASCHOALIN 

ADVOCACIA 

SOCIETAS 

CONSULTORA 

TONELLI 

SUPERMECADOS 

PIRÂMUDE AZUL 3S PASSALACQUA 

SOMAR GARCIA LIMA 

IMÓVEIS 

PAPALÉGUAS EXCEL SEGUROS 

RAFLASTUR GERMIPEL FRATUCCI - 

TAP SICOOB DONA SUDARUIA - 
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4.11 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Durante o mês de novembro, os atendidos participaram na elaboração do planejamento das atividades mediante as 

suas atuais necessidades relatadas; 

4.12 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A equipe realiza mensalmente reuniões a fim de avaliar e alinhar o serviço ofertado SCFV. É realizado elaboração de 

relatórios mensais para SEMAS e CMDCA. Utilizamos lista de presença dos atendidos diariamente, atualização de 

prontuário, agendamento e realização de atendimento social. 

5. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste 

documento são expressão da verdade e possuem Fé Pública. 

Ribeirão Preto, 1 de dezembro de 

2022. 

 

_______________________________ 

MARIANA SEABRA VICCI 

ASSISTENTE SOCIAL 

 

 

______________________________________ 

EDSON AMÉRICO CHAVES  

PRESIDENTE 

 

 


