
RELATÓRIO DE ATIVIDADES  

 

RELATÓRIO REFERENTE AOS MESES DE                    FEVEREIRO /2022 

 

1 – Dados da Entidade 

Nome 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE INTEGRAÇÃO A VIDA 

Registro da Entidade 

R- 046 /2021-2022 

CNPJ 
035544930001-08 

Inscrição Municipal (se houver) 
(147) 

Data de Fundação 

20/03/1999 

Endereço 
AV: Dr. Marcos Antônio Macário dos Santos, 1.080 

Bairro 

Parque dos Servidores 

Cidade 

Ribeirão Preto 

UF 

SP 

CEP 
14.094-060 

DDD/Telefones 

39172141/33292142 

E-mail 

Casinha.azul@hotmail.com 

Entidade possui filiais/unidades executoras? 

X Não   Sim  

 

Se sim, quais? Descrever endereços: 

 

Área (s) de Atuação da Entidade:  

 

X Assistência Social   Esporte e Lazer  

 Cultura   Saúde  

 Educação   Outros: _______  
 

Programas e Regimes da Entidade: 

 

X PROTEÇÃO                                                                 SOCIOEDUCATIVO 

X Orientação e Apoio Sociofamiliar  Prestação de Serviços à Comunidade 

 Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  Liberdade Assistida 

 Colocação Familiar  Semiliberdade 

 Acolhimento Institucional ou Familiar  Internação 
 

Ação Executada: 

 

X ATENDIMENTO DIRETO  ATENDIMENTO INDIRETO 

   Assessoramento 

  X Defesa e Garantia de Direitos 
 

2 - Finalidades Estatutárias e/ou Institucionais 

 

   Associação Beneficente Integração à Vida - busca executar atividades socioeducativas, visando 
identificar e minimizar as causas dos problemas sociais e, procura estimular as pessoas e os 
grupos comunitários a encontrar e pôr em prática toda a sua potencialidade construtiva, dentro 
de uma visão integral do homem e da comunidade na qual vivem. Conforme redação estatutárias 
do Capítulo I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS, prevê nos artigos, as seguintes 
conformidades: 



Art. 2°.) A associação tem por finalidade precípua desenvolver um amplo serviço de promoção 
social, executando atividades sociais, busca atender crianças, adolescentes e seus familiares em 
programas e serviços assistenciais conforme atendimento aos critérios estabelecidos no Art.7° 
da Resolução CNAS n16/2010 podendo: 
-Executar atividades que visem identificar e minimizar as causas dos problemas sociais e que 
sejam ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; 
-Estimular as pessoas e os grupos comunitários a encontrar e pôr em prática toda a sua 
potencialidade construtiva, dentro de uma visão integral do homem e da comunidade na qual 
vivem; 
-Assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam gratuitos; 
Parágrafo Único – Para atender cumprir a finalidades, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
INTEGRAÇÃO À VIDA promoverá eventos, promoções beneficentes e convénios com entidades 
públicas ou privadas, buscando, assim, sua sustentação, utilizando de todos os meios lícitos, 
aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos 
institucionais. 
 

3 -  Nome do Projeto 

 

 “Brincando e aprendendo”                               

 

 

4 - Descrição 

            As atividades e ações realizadas com os usuários tem como estratégias a utilização de 
oficinas, que consistiu período de 12 (doze) meses, através da prática de atividades recreativas, 
esporte, lazer e artes. A quantidade total de atendidos são  128 usuários, porém em decorrência 
do período de pandemia novo corona vírus (Covid-19), e seguindo as recomendações da OMS e 
os Decretos Governamentais e Municipais, retornaram presencialmente 100 crianças e 
adolescentes. 
Estamos realizando contato para o retorno presencial, porém os pais se apresentam receosos 
para encaminhar os filhos, as atividades presenciais vem 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 11anos 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 ocorre 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 ás 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. 
 

5 – Público Alvo 

               No decorrer do mês de  FEVEREIRO,  atendemos 100 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 46 meninas e 54 
meninos, com ou sem deficiência, devidamente matriculados em instituição de ensino regular, 60 
(sessenta) são provenientes de escolas públicas residentes na região leste, 2 (duas) 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  50 (cinquenta) ; 28 (vinte e oito) são beneficiárias de programas de transferência de 
renda, como: 27 Programa Bolsa Família, 1 (uma) recebe Benefício de Prestação Continuada. 
Com relação aos tipos de vulnerabilidades vivenciadas: , vivência de violência e, ou negligência 
34, fome 8 (oito) , 9 (nove) famílias em situação de desemprego,  1 (um) indivíduo egressos do 
Sistema Penal, 9 (nove) uso e abuso de substâncias psicoativas ,  9 pais  (nove) 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 

5.1 -  Capacidade de Atendimento 

A capacidade máxima atendimento é de até 128 crianças e adolescentes. 
 

 

5.2 -  Número de Usuários Atendidos 

 
Foram atendidas no mês de Fevereiro, 100 crianças e adolescentes de forma presencial. 
 

6 - Objetivos 

Objetivo Geral: 
 

    Propiciar atendimento realizar ações e serviços, que assegurem o desenvolvimento de 

habilidades e competências de crianças e adolescentes inseridos na organização, prevenir a 

ocorrência de situações de risco pessoal e social, promover o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários, incentivar a socialização e o desenvolvimento de relações de 

afetividade, solidariedade e respeito mútuo. 

Objetivos Específicos: 

 

-  Prevenir situações de risco social, através da oferta de atividades socioeducativas, culturais, 

esportivas, de lazer e de proteção, visando estimular o desenvolvimento de habilidades, 

potencialidades e valores, das crianças e adolescentes atendidas; 

-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. 

-Possibilitar o exercício da Cidadania dos 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. 



-Qualificar e potencializar o serviço da instituição no período de pandemia com a participação da 
rede do território e município. 
 

7 – Cronograma de Atividades 

Objetivos 

Específicos 

Descrição das Atividades 

   Prevenir 
situações de risco 
social, através da 
oferta de 
atividades 
socioeducativas, 
culturais, 
esportivas, de 
lazer e de 
proteção, visando 
estimular o 
desenvolvimento 
de habilidades, 
potencialidades e 
valores, das 
crianças e 
adolescentes 
atendidas 

Foram desenvolvidas atividades socioeducativas presenciais 100 crianças e 

adolescentes (Cem) crianças e adolescentes, no período inverso ao escolar 

de forma presencial.  

  

Encaminhamentos para a rede de serviços sócio assistenciais, 

  

-No mês de Fevereiro,foi realiado contato com SENAI para possível parceria 

em curso de qualificação profissional para os pais dia 07/01/2022 

 No mês de fevereiro, forom realizados 40 entrevistas  inclusão de crianças 

e adolescente) nas atividades socioeducativas,foi solicitado cópias dos 

documentos pessoais dos familiares e verificado situação de vulnerabilidade 

e ou risco social vivenciados pela família do dia 07/01/2022, 08/02/20022; 

09/02/2022,10/02/2022 e dia 11/02/2020  

Encaminhamento para 2  famílias para empresas de Recursos Humanos  dia 

10/02/2022; 

-Encaminhamento  para GDOT ALVORADA; 

-Contato com o CREASIII discussão de casos dia 15/02/2022; 

-Contato com o CRAS para agendar atendimento dia 17/02/2022; 

18/02/2022; 

-Envio de e-mail para ouvidoria solicitando atendimento médico, 07/02/2022; 

-Envio de e-mail solicitando devolutivas dos casos encaminhados para o 

NADEF dia 09/02/2022; 

-Atendmento telefônicos 20 no dia 11/02/2022; 

-Contato Defensoria Pública, solicitar atendimento 24/02/2022; 

-Contato telefônico com 5 (cinco) pais, solicitando para levar ao médico  

16/02/2022.(Sintomas gripais), 

-Realizar oficinas Socioeducativas 

Janeiro: 
-Jogo de  xadrez - Foram  realizadas 3 (três) oficinas no mês, sendo 
07/02/2022, 14/02/2022,21/02/2022 com a participação de 46 no perido da 
manhã e 54 periodo da tarde,  usuários divididos por faixa etária de cada 
turma, temas:  
Temas: nas atividades foram trabalhados, concentração, planejamento. 
Ajuda  a melhorar e desenvolver as funções cerebrais.Houve recebimento 
de premiação para os participantes da oficina.Foi trabalhado a historia do 
Xadrez, a prática do xadres possbilita facilidade em memorizar,concentração 
e tomada de decisôes, foram realizados jogos  de damas  tabuleiro.  
 
.-Oficina de flauta: Foram realizados 04 (quatro) atividades no mês, sendo 
dia 03/02/2022; 10/02/2022; 17/02/2022 e 24/02/2022 com a participação de 
56 no perido da manhã e 44 periodo da tarde usuários de forma 
presencial.Nas atividades foram realizadas: manipulação do  objeto sonoro 
flauta.produziram na aula o som de notas músicais. 
 



.-Oficina de Música Percussão:Foram realizados 04 (quatro) atividades no 
mês, sendo dia03/02/2022; 10/02/2022; 17/02/2022 e 24/02/2022  com a 
participação de 56  crianças e adolescentes no perido da manhã e 44 periodo 
da tarde de forma presencial.Nas atividades foram realizadas atividades 
ritmistas por meio da prática da percurssão,  os participantes adquiriram 
prática , condicionamento e progridiram dam nos instrumentos além de ter  
promovido  a intregação entre os participantes da oficna.  
 
Oficina de esporte-Futebol Foram realizados 3 (Três) atividades no mês, 
sendo dia 07/02/2022; 14/02/2022; 21/02/2022 com a participação de 56 no 
perido da manhã e 44 periodo da tarde usuários de forma presencial.Nas 
atividade foram realizadas: competição de futebol, a proridade da atividade  
foi orientar os participantes a  saber ganhar e perder. 
 
Oficina de Biblioteca: A atividade aconteceu no decorrer do mês nas sextas 
feiras, as crianças e adolescentes que apresentaram interesse de leitura, 
utilizou –se da biblioteca, pegaram livros e levaram para casa, após a leitura 
fizeram a devolução. No dia 04/02/2022, 11/02/2022, 18/02/2022 e 
25/02/2022. 
 
Playground: Foram realizados 02 (uma ) atividades no mês, sendo dia  
18/02/2022   e 25/02/2022 com  no perido da manhã e 56 no perido da manhã 
e 44 periodo da tarde usuários de forma presencial,usuários de com idade 
de 7 a 10 anos de idade, forma presencial.Nas atividade foram realizadas: 
Brincadeiras como pular amarelinha, brincaram de esconde esconde no 
parque da sede da OSC, brincadeira de casinha e carrinhos. 
 
Oficina de teatro: Foi realizado com os usuários leitura de textos, e 
interpretação, os adolescentes incenaram para as crianças de 07 a 10 anos 
de idade  no dia 16/02/2022. 
 
Oficina de Judô: Dia 7/02/2022, 14/02/2022, 21/02/2022, e 02/02/2022 
09/02/2022,16/02/2022  e 23/02/2022 atividades do judô com intuito de 
fortalecer os vínculos dos atendidos. 
 
-Oficina de artesanato- Foram realizados 04 (Quatro) atividades no mês, 
sendo dia 02/02/2022; 09/02/2022; 16/02/2022 e dia 23/02/2022 com a 
participação de 45 usuários  no perido da manhã e 55   no periodo da tarde  
de forma presencial.Nas atividade foram realizadas: elaboração de bonecas 
de feltro,  atividades com tema de carnaval, elaboração de atividadss com 
colagem de folhas de arvores,recortes  e colagem com papel dobradura. 
Atividades para a comunidade: 
Para a comunidade foi realizado o bazar  todas as terças- feiras do mês de 
Fevereiro  e também todas as terças feiras  e sextas feiras entrega do Leite 
do Programa Viva Leite, atavés de parceria com o CRAS, as crianças e os 
adolescentes visitaram o parquinho conhecido como do José Mário, 
realizaram plantação de mudas de arvores, e retiraram plásticos e lixos 
deixados no local. 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

da autonomia e 

No mês de Fevereiro, participamos da reunião realizada dia 18/02/2022 com 
orientações refrente ao Protocolo Sánitario de retomada 100%. 
 



estimular a 

participação na 

vida pública do 

território e 

desenvolver 

competências 

para a 

compreensão 

crítica da 

realidade social e 

do mundo 

contemporâneo. 

-Possibilitar o 

exercício da 

Cidadania dos 

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 

 Foi realizado atendimento social, para as famílias dos usuários atendidos 
nos dia 01/02/2022 30 familias entrega de cestas de alimentos não 
perecíveis, 03/02/2022, 35 kits de legumes, verduras e frutas   
10/02/2022 35 kits de legumes, verduras e frutas  e 17/02/2022   entrega de 
kits de bolachas doadas pelo Programa Mesa Brasil. 
 
 
Realizado atendimento, para entrevista social para inclusão de  40  crianças 
e adolescentes. 
 
 
 
 
 
 
 



13.07.1990)  e o 

Protocolo em 

Saúde Pública 

Municipal com 

referência a  

COVID-19. 

 

Qualificar e 
potencializar o 
serviço da 
instituição na 
participação da 
rede do território e 
município 

Reunião de equipe de  educadores sociais, para informar sobre os novos 

casos no dia 23/02/2022; 
 

8 – Metas 
- Obtivemos 5% de participação nas atividades ofertas a finalidade foram cumpridas parcialmente. 
- No mês de FEVEREIRO,  foram encaminhados 5% dos usuários  foram realizados 
encaminhamentos, atendimentos social; reunião com equipe de coordenação. 

9 – Recursos Humanos 
Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Plano de Trabalho. 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

Zenaide Aparecida M. Dalalio   
 

Coordenadora 
 

CLT  40 horas semanais 
 

Gabriel Montanheri Dalalio  
 

Assistente de   
Coordenação 

CLT 40 horas semanais 
 

Rita de Cássia Domingos de Souza 
 

Serviço Social 
 

CLT 30 horas semanais 
 

Alexsandra Maria de Paula 
 

Educador Social I 
 

CLT 40 horas semanais 
 

Marisa Bonificai de Oliveira 
 

Educador Social I 
 

CLT 40 horas semanais 
 

Karen Maryory Prieto Franco Educador Social I 
 

CLT 40 horas semanais 
 

Sandra Aparecida Prata Maia. 
 

Aux. de limpeza 
 

CLT 40 horas semanais 
 

Adriana Helena da Silva  
 

Cozinheira CLT 40 horas semanais 
 

Enedina   B. da Conceição Aux. de cozinha. CLT 40 horas semanais 

 

10 - Articulação com a Rede 

          Foi realizado contato   direto com a rede socioasssitencial através de contato telefônico os 
equipamentos CRAS I (Centro de Referência da Assistência Social) e CREAS III Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social da nossa região, Conselho Tutelar, Ministério 
Público;Agencia de empregos; Defensoria Pública.SENAI para possível parceria em curso de 
qualificação profissional para os pais , GDOT ALVORADA;ouvidoria da Secretaria da Saúde 
solicitando atendimento médico, NADEF.  

11 - Forma de Participação dos Usuários 

          Durante todo o período os usuários participaram na elaboração do planejamento das 
atividades mediante as suas atuais necessidades realatadas entrevistas sociais. 



12 -  Monitoramento e Avaliação 

         Durante todo o período os usuários participaram na elaboração do planejamento das 
atividades mediante as suas atuais necessidades realatadas entrevistas sociais. 

13 -  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. 
Responsável Legal pela 

OSC 
Edson Américo Chaves 

Cargo Presidente Mandato até o dia: 30/06/2022 

E-mail para contato atcedson@hotmail.com 

 

Gerente, Coordenador 

ou Gestor 

Administrativo 

Maria Aparecida Fernandes 

Cargo Tesoureira Mandato até o dia:  

E-mail para contato  

Tipo de Vínculo  
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
x Voluntário  Outros 

 

Responsável Técnico  

pela Entidade 
Rita de Cássia Domingos de Souza 

Formação Serviço Social  Registro Classe (*) 38.690 

Tipo de Vínculo x 
Empregado 

CLT 
 

Profissional Liberal 

Prestador Serviços 
 Voluntário  Outros 

E-mail para contato rcassia.domingos@gmail.com 

 


