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RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES 

 

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO DE  2019 

 

No mês de junho, foi dada continuidade nos serviços em que atuamos na cidade e seguindo o 

plano de trabalho, planejamos uma capacitação como um todo dos serviços socioassistenciais 

aos nossos colaboradores. Foi definida que a capacitação iria ser feita nos dias 03 e 04 de julho 

em quatro períodos. 

Estivemos presentes nas reuniões do CMAS (Conselho Municipal da Assistência Social) e no 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes) do Município. 

 

 

 

ABORDAGEM SOCIAL – PROJETO “RUA NÃO É CASA - O DESAFIO DA INCLUSÃO” 
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Além do serviço de abordagem diário ,foi dada continuidade na “Ação Dignidade” ,que agora 

ficou definida que ocorra todas às quartas-feiras e no último sábado do mês , junto a Secretaria 

de Assistência Social, Policia Militar, Guarda Civil Municipal, Secretária de Saúde, 

CODESAVI e voluntários da comunidade, onde saímos pelas ruas da cidade por um trajeto 

pré-determinado, com a finalidade de identificar e vincular pessoas que estão em situação de 

rua aos serviços oferecidos pela cidade. Nessa ação conjunta, as pessoas foram abordadas e 

levadas espontaneamente para o Centro Pop, onde foram ofertados kit de higiene, corte de 

cabelo, lanche, atendimento técnico, recâmbio para São Paulo e encaminhamento para clinicas 

terapêuticas. 
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BALANÇO TRIMESTRAL DA ATUAÇÃO 

Total de atendimentos (Abordagem e Centro Pop): 

 

Abril:2573 

Maio:4000 

Junho:3199 

 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendidos

Abril Maio Junho
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS – “COMEÇAR DE 

NOVO” 

Casa de Passagem 

 

 

Nesse período atendemos o total de 19 acolhidos dentre eles,08 novos sendo 1 mulher e 07 

homens. 

Foi realizada oficina de artes, semana da beleza, jogos lúdicos diversos. Nossos colaboradores 

tiveram atuação no preparo das refeições (quatro diárias), controle e ministração de medicação, 

confecções de planilhas, registro no livro de ocorrência e acompanhamentos gerais. Destaque 

para nossa festa junina que contou com a colaboração de todos acolhidos e colaboradores. 
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Casa de Estar 

 

Nesse período atendemos 25 acolhidos dentre eles 3 novos. Todos acolhidos foram supridos 

em suas necessidades básicas de alimentação, higiene e ministrada medicação aos que dela 

necessitam. 

Realizamos jogos lúdicos e conversas em grupo e individuais, a fim de contribuir positivamente 

na organização do seu cotidiano, a lidar com sua história de vida e no desenvolvimento da 

autonomia. Organizamos a comemoração dos aniversariantes do mês com a temática junina, 

incluindo a decoração da casa onde equipe e acolhidos confeccionaram os enfeites internos e 

externos da casa. 
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ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

Casa de Passagem para crianças e adolescentes 

 

Nesse período passaram pelo acolhimento 8 acolhidos, que nos foram entregues pelo Conselho 

Tutelar, sendo 3 meninos e 5 meninas, variando entre as idades de 09 a 17 anos. 

Esses acolhidos foram supridos nas necessidades básicas de alimentação, tendo cinco refeições 

diárias, de higiene e acompanhamento de saúde, inclusive com administração das medicações 

prescritas pelos médicos, acompanhamento individual e em grupo. 

Acompanhamos nossos acolhidos ao IMl, atendimentos as famílias de origem e extensa, a 

saúde, escolar e visitas domiciliares. 

Desenvolvemos atividades socioeducativas monitoradas pelos operadores sociais em passeios 

e atividades de lazer e culturais em nosso município, além disso, promovemos atividades 

lúdicas internas propiciando visão crítica, práticas de convivência, formação de valores, etc. 

Incentivamos a leitura de livros e embelezamento para as meninas para o aumento da 
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autoestima. Tivemos também nossa festa junina, com dança de quadrilha, comidas típicas, 

doces e muitas brincadeiras. 

Arco-Íris 

 

Nesse período acolhemos 19 crianças e adolescentes, a idade permeia entre 1 ano e 4 messes a 

18 anos. 

Acompanhamos nossos acolhidos na área esportiva, cultural, didática e da saúde atendendo 

suas necessidades físicas, psicológicas e intelectuais de acordo com cada característica 

individual. Trabalhamos nesse período o tema central dos Festejos Juninos, com isso foram 

realizadas oficinas com o objetivo de decorar o acolhimento e desenvolver a parte criativa, 

motora e lúdica, sempre respeitando a individualidade e idade cronológica de cada um. Uma 

de nossas acolhidas participou da paraolimpíada realizada no dia 15 vem São Paulo, e foi 
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premiada em três diferentes modalidades. O ponto alto desse mês foi nossa festa junina, onde 

reunimos os acolhidos, colaboradores, parentes e a rede de proteção à criança e ao adolescente. 

CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – “SER DIFERENTE É NORMAL” 

 

Neste período atendemos 21 crianças, adolescentes e adultos sendo que 08 no período da 

manhã e 13 no período da tarde. Demos continuidade as nossas oficinas culturais e pedagógicas 

com os atendidos, sempre priorizando a independência e a individualidade de cada um. 

Tivemos uma tarde muito agradável no cinema e logo depois passeio no shopping com direito 

a um lanche especial aos nossos atendidos. 


