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RELATÓRIO AVALIATIVO - 2017 

 

Instituição: Associação Ação Vida 

Plano de Trabalho: Crescendo 

Tipo de serviço: Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças 

e Adolescentes 

Data do início do funcionamento do Serviço: 25/01/2010 

Local de desenvolvimento da ação: Rua Humaitá, 15B – Casa 02 – Jardim Paulista – Guarulhos / SP 

Fonte de financiamento: FUMCAD 

Responsável Técnico: Adriana Amaral José 

Formação do Responsável Técnico: Administração 

Outras fontes de financiamento: Igreja Batista em Jardim Paulista – cedente do espaço físico; Igreja Batista 

de Água Branca – investimento mensal de R$ 2.700,00; Associação CitiEsperança – investimento anual de 

R$ 43.000,00. 

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 

 

Serviço 

Socioassistencial 

Público 

Alvo 
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 

SCFV 

 

Crianças e 

Adolescentes 

Nº de 

atendidos 

programado 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Nº de 

atendidos 

executado 

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

    

1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Anualmente a equipe de trabalho da Associação Ação Vida adota um tema norteador para as atividades a serem 

desenvolvidas em seus projetos sociais, de maneira adequada e cabível nas oficinas que cada projeto contempla. 

Em 2017 o tema escolhido é: Cidadania – Direito e Dever de Todos. Busca-se através deste tema trabalhar a 

conscientização que, exercer a cidadania, é ter a consciência dos seus direitos e obrigações, bem como lutar 

para que sejam colocados em prática, para assim, garantir uma vida mais digna dentro da sociedade. 

Janeiro 

Iniciamos o mês de janeiro de 2017, com as atividades administrativas e semana de planejamento. Todos os 

anos, separamos uma semana para treinamento, capacitação da equipe e para planejarmos e definirmos as 

atividades a serem desenvolvidas no decorrer do ano. O tema anual: Cidadania - Direito e Dever de Todos, 

tem o objetivo de levar os nossos atendidos a refletirem e a tornarem-se ativos, conhecedores, e praticantes de 

seus direitos e suas responsabilidades diante da construção de uma sociedade mais justa. Dividimos o tema a 
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ser trabalhado em quatro projetos sócio pedagógicos. Sendo: 1º Compreendendo a Cidadania (janeiro, 

fevereiro e março), com o objetivo de apresentar aos atendidos o que de fato é cidadania, o 2º é Praticando a 

Cidadania (abril, maio e junho), acreditamos ser de suma importância proporcionar e levá-los a exercitar e 

praticar o que aprenderam, orientando cada atendido em seu exercício de cidadão responsável e consciente de 

seus atos para o bem comum, o 3º Compreendendo e Praticando a Cidadania Política (julho, agosto e 

setembro), partindo do princípio de que todos nós temos nossos direitos configurados na constituição, e trazer 

para a realidade dos atendidos, qual é sua participação neste contexto, e como desenvolver a política nas 

atividades diárias desenvolvidas na Ong, e o 4º Compreendendo e Praticando a Cidadania Social, com o 

objetivo de fazer com que busquem o bem comum, estendendo sua participação efetiva na comunidade e 

desenvolvendo sua identidade tanto  individual como em caráter coletivo. 

 Tivemos uma ótima frequência neste mês, no qual a média foi de 77%. 

No dia 25 de janeiro, realizamos nossa primeira reunião de pais e responsáveis, cujo tema foi informes 

relacionados a rematrícula e andamento da entidade para o ano vigente, após os informes foi aberto um espaço 

para debates e sugestões dos responsáveis. Alcançamos a participação de 77% de pais e responsáveis, na 

reunião.  

Fevereiro 

Em fevereiro, passou-se a colocar em prática o desenvolvimento do primeiro projeto no qual trabalhamos a 

Cidadania. As atividades desenvolvidas foram divididas nas seguintes oficinas: inglês, informática, música, 

incentivo à leitura e escrita, recreação, danças, potencialidades, protagonismo e autonomia, convivência e 

socialização, bons modos, ética e cidadania, artes e cultura, saúde e nutrição.  

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Desenvolveram atividades de construção de combinados 

(regrinhas de convivência), atividades de cooperação, de conhecimento do outro e dinâmicas diversas.  Neste 

mês a turma de 09 a 11 anos, realizou uma atividade externa no Bosque Maia. 

Oficina de informática:  iniciou com o aprendizado de conhecimentos básicos de um computador, como 

mouse, teclado, gabinete, CPU, dentre outros, considerando a necessidade de sempre retomar as funções 

básicas do computador Programa Windows e suas ferramentas.  

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Foram desenvolvidas atividades com jogos de 

cooperação, trabalho em equipe e habilidades motoras, promovendo assim, a solidariedade e ajuda mútua 

entre os participantes, explorando sempre o potencial de cada um individualmente.                                                           

Oficina de dança: Inicialmente, foram passados alguns conceitos básicos sobre a dança e seu surgimento. 

Dentro deste momento de iniciação a dança, foi explicado alguns ritmos, e a importância de alongar-se e 

aquecer-se antes de cada aula.  

Oficina de inglês: No início das atividades foram realizados bate papo com todas as turmas sobre a 

importância de aprender uma língua estrangeira, com aprendizagem das cores, números, animais, algumas 
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músicas infantis em inglês, atividades de criações básicas de conversas em inglês e também a importância da 

língua estrangeira na preparação para o mercado de trabalho, através de dinâmicas e conversações básicas.  

Oficina de música: Foram trabalhados a iniciação a alguns instrumentos musicais e seus timbres: como corpo 

e estrutura de violões, flautas, teclado e alguns repertórios, foram trabalhados também ritmos e alguns acordes. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Foram desenvolvidas atividades sobre conceito de ética e cidadania, 

trabalhando os valores, diversidades e respeito com o próximo e regras de convivência. 

Oficina de bons modos / saúde e nutrição: Trabalhamos com todos os atendidos a importância de uma boa 

higiene, focando no autocuidado, a saúde e a importância de uma alimentação saudável.  

No dia 22 de fevereiro realizamos nossa segunda reunião de pais e responsáveis na qual houve uma palestra 

com o CRAS de referência Sitio dos Morros, explanando para os responsáveis qual o serviço oferecido por 

eles, bem como programa sociais e benefícios, houve um momento também de esclarecimentos de dúvidas. 

Alcançamos a participação de 71% dos responsáveis, e a média de frequência dos atendidos foi de 88%. 

Março 

Oficina de artes e incentivo à leitura /escrita: Trabalhamos, através de textos e histórias a criatividade, 

coordenação motora grossa, imaginação etc., através da interpretação de animais, com o auxílio do vídeo 

musical a Arca de Noé. Atividades de roda de leitura de crônicas, seguidas de bate papo, dinâmicas de escritas 

como auxílio de leitura, foram utilizados também jogos pedagógicos para complementar as atividades. Foi 

realizado   reproduções de quadros do pintor Salvador Dali, com o objetivo de incentivar a arte e a criatividade, 

e proporcionar o contato do atendidos com a cultura promovida pela arte e pelo estudo da biografia do artista.  

Oficina de informática: Realizaram atividades de coordenação motora no programa PAINT, treinaram o 

manuseio do mouse e digitação, como criar pastas de arquivo, como salvar fotos do Google, como criar pastas 

de documentos, como utilizar o bloco de notas e também como utilizar as teclas de atalho do computador. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Com todas as turmas, foram desenvolvidos jogos 

e brincadeiras de cooperação, objetivando o trabalho em equipe, estimulando a cooperação, a concentração e 

melhoria das atividades motoras.                                                                                                                      

Oficina de dança: Na oficina de danças, houve processo de criação de coreografias, e preparação para eventos.  

Neste mês, realizaram atividades de socialização e convívio de danças em duplas. 

 No dia 21/03- os atendidos realizaram um ensaio de dança geral no teatro Nelson Rodrigues, devido a 

participação em um evento que acontecerá em abril. 

Oficina de inglês: Neste mês, foram continuadas as construções de frases em inglês e suas sentenças, 

trabalhados   pronuncias e traduções de texto, através de vídeos do Youtube, e também séries de comédias 

legendadas.  

Oficina de música:  Com os atendidos de 06 a 08 anos, foram trabalhadas atividades de fortalecimento dos 

“dedinhos” no manuseio do violão, foi trabalhado também ritmo, memória musical, acordes e solos simples 
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com as notas musicais, cifras simples e trabalhadas as músicas: Trem bala da Ana Vilela, e a música Palavras, 

da cantora Cassia Eller. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Todos os atendidos realizaram atividades de Respeito e Aprendizagem 

e cuidados com o próximo. Aproveitando a música Trem Bala trabalhada com os atendidos, realizamos rodas 

de conversa sobre, o que realmente é importante para cada um de nós, e porque consideramos algo ou alguém 

importante, essa reflexão possibilitou aos atendidos a pensar sobre o respeito, e relembrar e re-significar 

vivências e valores inseridos na vida de cada um deles, desde quando nasceram. 

Oficina de bons modos / saúde e nutrição: Realizamos rodas de conversas com os atendidos sobre, postura e 

cuidados na hora da alimentação, destacamos a importância de comer frutas e verduras, aprendemos sobre as 

vitaminas dos alimentos. Continuamos a ressaltar a importância do autocuidado com o corpo e com a higiene.   

No dia, 22 de março realizamos nossa terceira reunião de pais e responsáveis com o tema: Resistência e Luta, 

um tema voltado para o dia Internacional da Mulher, nesta reunião foram abordados assuntos acerca da 

valorização da mulher, suas conquistas e lutas ao longo dos anos, assim, como violência doméstica e o 

preconceito. Além, destes assuntos foram apresentadas as políticas públicas e seus equipamentos, existentes 

em nosso município, direcionados a mulher. Tivemos a presença de 62% dos responsáveis presentes. A média 

de frequência dos atendidos no mês de março foi de 88%. 

Abril 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita:  Foram trabalhadas interpretações de textos, encenações, 

dinâmicas para recordar combinados e roda de conversas, realizaram atividades de recortes e colagem, 

produção de pequenos textos e trabalharam com a leitura e encenação do livro “Enquanto o mundo pega fogo 

– 2ª edição”, da Autora Ruth Rocha, realizaram reprodução do livro através de encenações, e reproduções de 

desenhos, leitura de artigos e reprodução de textos. 

Oficina de informática: Neste mês, desenvolveram atividades no programa Paint, e também em um site de 

jogos com quebra cabeças, e atividades de colorir, trabalhando a memorização e criatividade de cada atendido, 

foram realizadas atividades de digitação e técnicas de pesquisas de conteúdos com segurança e revisão do 

conteúdo já aprendido. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Em abril, maio e junho as atividades serão focadas 

em jogos esportivos. Com os todos os atendidos, foram desenvolvidas atividades, estimulando o trabalho em 

equipe, a criatividade, a memorização, velocidade.  

Oficina de dança: Foram realizados ensaios para a apresentação externa no teatro Nelson Rodrigues. Foram 

introduzidos nas aulas, elementos coreográficos de acordo com cada faixa etária como: cadeiras, vassouras, 

cesto de lixo etc., os elementos utilizados foram objetos disponíveis na sala de atividade, com esta atividade 

foi possível trabalhar ritmo, criatividade e sincronia com os atendidos. 

Oficina de inglês: Nas oficinas de inglês foram trabalhados com todas as turmas conversações, foram 

desenvolvidas músicas infantis em inglês, retratando as cores e os “cumprimentos” (bom dia, boa tarde, boa 
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noite etc.), foi trabalhado os dias da semana e brincadeiras inserindo palavras em inglês. Com os demais, 

foram desenvolvidas atividades de diálogos em inglês, interpretação de frases e algumas brincadeiras de 

montagem de estrutura de frases   em inglês. 

Oficina de música: Nas aulas de música, os atendidos, treinaram técnicas de fortalecimento nos dedos para 

tocar o instrumento violão, relembraram alguns acordes, começaram a desenvolver a musicalidade da canção 

“Parabéns”, aprenderam acordes maiores e conheceram tecnicamente o braço do violão e como afinar as 

cordas.  

Oficina de ética e cidadania / cultura: Iniciamos o Projeto sócio pedagógico Cidadania Direito e Dever de 

Todos - Praticando a Cidadania. Além das atividades de socialização, foram desenvolvidas atividades acerca 

da páscoa com todos os atendidos, confeccionaram cartões de páscoa, assistiram ao vídeo “O verdadeiro 

significado da Páscoa”, sendo este interpretado por crianças. Realizaram cartazes, refletiram sobre os 

significados dos símbolos da páscoa, realizaram rodas de bate papo sobre a páscoa, e algumas reflexões 

voltadas para a maneira como esta data comemorativa influencia na vida dos consumidores. Na semana da 

páscoa foram realizadas atividades diferenciadas como:  filme para reflexão do tema, e gincanas na quadra. 

Oficina de bons modos / saúde e nutrição: Neste mês foi trabalhado com os atendidos a questão da escovação 

dental, e cuidados com os exageros de doces, assistiram a vídeos infantis sobre escovação, e o uso do fio 

dental, foi realizado a leitura do Livro “E o dente ainda doía muito”, e encenação com fantoches acerca da 

história. Realizamos atividades de cuidados com o corpo, e alimentação, e realizamos rodas de conversa sobre 

quais os benefícios e malefícios do chocolate quando consumido em exagero, nesta época sazonal de páscoa. 

No dia, 01/04, aconteceu a Festa de encerramento do Projeto Ação na Comunidade, no teatro Nelson 

Rodrigues, sendo este um projeto financiado por um dos parceiros da entidade a “Associação CitiEsperança”, 

houve participação dos atendidos do Projeto Crescendo, através de apresentação de danças, poemas etc. 

No dia 12/04, nossos atendidos tiveram um dia de integração com os adolescentes do colégio CIG (Colégio 

Integrado de Guarulhos), nesta ação, eles foram para a quadra e realizaram jogos de cooperação, fizeram uma 

roda musical, onde cantaram juntos, realizaram pintura de rosto e ao final foram entregues 1 caixa de BIS, 

para cada atendido em comemoração à pascoa. Recebemos também no dia 12/04, a visita do CRECI (Conselho 

Regional dos Corretores de Imóveis), onde desenvolveram brincadeiras com os atendidos e doaram ovos de 

páscoa para todas as crianças. 

No dia, 13/04, trabalhamos a “PARTILHA” e realizamos uma ceia de Páscoa, com os atendidos e seus 

familiares, onde as famílias puderam cear juntos, se socializando e interagindo, resgatando e fortalecendo 

vínculos, tudo preparado com muito carinho para partilhar de um momento tão rico e especial, tanto para as 

famílias como para os atendidos. Neste mês, todos os atendidos receberam ovos da páscoa, sendo estes doados 

por parceiros da entidade. 

No dia 18/04, a empresa Gerdau em parceria com a universidade UNICSUL, organizou uma palestra 

direcionada aos atendidos de 12 a 15 anos, com o objetivo de orientar e incentivar os jovens no mercado de 
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trabalho. A palestra foi ministrada pelos especialistas Gilmar Afonso de Lucas, e Wagner Rosário Lourenço, 

consultores e professores, em uma linguagem própria para a idade e público, motivando-os e incentivando-os 

na   carreira profissional. 

No dia 26/04, realizamos nossa reunião de pais e responsáveis, cujo tema da palestra foi AIDS – DST, palestra 

ministrada pelo CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento), após a reunião os participantes que desejaram, 

puderam realizar o teste rápido para detecções anticorpos anti-HIV, com resultado em até 30 minutos, 

realizaram o teste, 11 pais. Participaram da reunião, 83% dos responsáveis. A frequência dos atendidos neste 

mês foi de 86%, de participação. 

Maio 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: No mês de maio realizamos atividades voltadas para o dia das 

mães, todos os atendidos realizaram pesquisas sobre o tema, ensaiaram músicas, poemas, e produziram 

lembrancinhas para as mães. Confeccionaram um pano de prato pintado à mão, com uma caixinha decorada, 

produziram uma caixinha de costura de MDF, onde pintaram com tinta e colaram apliques relacionados a 

costura, e confeccionaram uma caixa decorativa com artigos de manicure (lixa, esmaltes. etc.).  

Oficina de informática: No mês de maio em homenagem ao dia das mães, realizaram no programa Paint, 

desenhos para entregarem as suas mães, aprenderam também quais cuidados devem ter ao navegar na internet, 

destacando os perigos da mesma. Todos os atendidos aprenderam também a utilizar a calculadora do 

computador e realizar continhas básicas de acordo com suas faixas etárias 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Com todos os atendidos, as atividades foram de 

ampliação do repertório esportivo, proporcionando o conhecimento em relação a outros esportes, foi passado 

alguns vídeos, e realizaram algumas pesquisas para conhecer um pouco mais de cada um. Após rodas de 

conversas, o primeiro esporte escolhido a ser trabalhado foi Badminton.  Se aprofundaram um pouco mais, 

nesta modalidade esportiva.  Em cada aula foi desenvolvido uma parte da prática esporte. Após, o jogo prático, 

foi realizado rodas de conversa para discutirem sobre o esporte, quais as dificuldades, e facilidades do mesmo. 

Oficina de dança: Neste mês foram trabalhados percepção gestual, através de vinhetas musicais, foram 

trabalhados processos coreográficos: iniciação, meio e encerramento coreográfico. As atividades foram 

desenvolvidas em grupos, duplas, trios, quartetos e individuais.  Em especial, foi desenvolvido uma 

apresentação de dança em homenagem ao dia das mães com os atendidos de 06 a 11 anos. As músicas 

trabalhadas foram um mix da música Você é Assim do cantor Tim Maia e a música Coisa linda do cantor Tiago 

Iorc. Foram também iniciados e gravados os processos coreográficos das turmas antecipando os ensaios da 

futura Amostra Cultural que realizaremos em setembro. 

Oficina de inglês: Neste mês as atividades foram voltadas para a preparação do dia das mães, os atendidos 

aprenderam frases em inglês e pequenos poemas para recitar no dia das mães, realizaram cartões e cartinhas 

para as mães em inglês, aprenderam saudações em inglês, algumas partes do corpo e alguns países em inglês. 
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Oficina de música:   Devido ao dia das mães, foi trabalhado com todos os atendidos, ensaio do coral. A música 

trabalhada foi Trem Bala da Cantora Ana Vilela, alguns realizaram solo da música destacando, assim, suas 

potencialidades individuais. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Dinâmica de quebra gelo, bexigas da boa convivência, e com todas as 

turmas foram trabalhados valores.  

Oficina de bons modos / saúde e nutrição: Trabalhamos com todos os atendidos, cuidados com doenças 

infectocontagiosas sazonais como: conjuntivite, viroses diversas, e cuidados com os cabelos (piolhos) 

levando-os conscientização dos cuidados que devemos ter e sobre a importância de lavar sempre as mãos e se 

usar   gel antisséptico quando disponível.  

No dia 12/05, recebemos os advogados Dr. Nicolay Bispo e Danilo Rodrigues, voluntários que prestaram 

gratuitamente serviços de consultoria jurídica para os pais e familiares do projeto.  

No dia 13/05, realizamos nossa festa de comemoração ao dia das mães, avós e cuidadoras dos atendidos. 

Recepcionamos as mães com uma palavra de boas-vindas, os atendidos apresentaram poemas e músicas para 

homenagear as mães, após realizamos um café da manhã onde, cada atendido recepcionou sua mãe na sua sala 

de atividade, foi um momento muito rico e emocionante de troca de experiências e fortalecimentos de vínculos 

afetivos.  

No dia 17/05, nossos atendidos foram convidados para participar de uma atividade no colégio Mater Amabilis, 

na qual foram confeccionados kits de higiene para as mamães, contendo um álcool gel, um sabonete líquido e 

uma toalhinha de mãos, todos produzidos no laboratório do Colégio com o apoio dos professores e alunos. 

Após, a atividade, foi oferecido um delicioso lanche da tarde no próprio Colégio, para todos os atendidos. 

Dia 24/05, aconteceu nossa reunião de pais e responsáveis, cujo tema foi: Proteção à Criança (Dia do combate 

a violência infantil). Tivemos a presença de 60%, dos pais e responsáveis.   

No dia 25/05, recebemos o convite do Cinépolis, para participarmos de um dia de ação social “Vamos todos 

ao Cinépolis” no shopping Parque Maia, onde nossos atendidos assistiram gratuitamente ao filme infantil 

“Moana”, ganharam refrigerante e pipoca, destacamos que ações como esta enriquecem a experiência de vida 

dos atendidos, pois, muitos nunca tiveram acesso a este tipo de lazer.  

Tivemos a presença de 90% dos atendidos nas atividades, neste mês. 

Junho 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: No mês de junho trabalhamos a semana do meio ambiente, 

onde foram elaboradas atividades relacionadas ao tema com todos os atendidos, assistiram ao filme Wall-E 

um robô criado no ano de 2100 para limpar a Terra coberta por lixo. O filme retrata, as consequências do planeta 

Terra que foi devastado em lixo, por irresponsabilidade dos humanos, até encontrar uma única muda de planta. 

Assistiram a um documentário sobre o Meio ambiente, confeccionaram cartazes e marcadores de páginas em EVA, 

levando os a refletirem sobre os cuidados com o meio ambiente e a responsabilidade de cada um, nas pequenas 

ações do nosso cotidiano.  
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Oficina de informática: Iniciaram o aprendizado no programa Excel, com montagem simples de listas, 

aprenderam sobre mitos e verdades da internet, cuidados com a navegação e tiveram uma noção de como 

identificar se um site é seguro ou não. Deram continuidade ao treinamento de digitação. Tiveram um tempo 

livre também para realizarem atividades de jogos educativos online em duplas. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades:  O segundo esporte definido a ser trabalhado com 

os atendidos foi o futebol. Assistiram vídeos sobre o esporte, aprenderam as regras, e as variações do esporte. 

Realizaram um jogo de futebol adaptado, fazendo menção aos atletas paraolímpicos. 

Oficina de dança: Em junho foram realizados ensaios com as turmas, colagens, montagens musicais e 

processo coreográfico de streetdance e jazz. 

Oficina de inglês: Neste mês, as atividades foram voltadas para o meio ambiente, aprenderam palavras 

relacionadas ao meio ambiente e músicas em inglês relacionadas ao tema. Aprenderam também peças de 

roupas em inglês, produziram jogos da memória e quebra cabeça para melhor memorização das palavras. A 

turma de 09 a 11 anos trabalharam com o texto: HELPING PROTECT THE FUTURE (Ajudando proteger o 

futuro).  

Oficina de música: As aulas foram focadas em treinos com violão, tablatura, pestanas1, acordes LA maior e 

RÉ maior, foram desenvolvidos treinos com a música Aquarela, do cantor Toquinho, memória musical com 

acordes simples e trabalharam com a música:  Don’t Worry Be Happy (Não se preocupe, seja feliz), e batidas 

do ritmo POP. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Foi trabalhado com os atendidos o livro das Virtudes, dinâmicas de 

boas maneiras e a música Palavras mágicas, da cantora Eliana, realizamos atividades de autoconhecimento e 

empatia entre os atendidos através de dinâmicas em sala, debates e rodas de conversas. Neste mês foram 

iniciadas as atividades do Instituto Criança é Vida -Educando para a Saúde. O primeiro módulo tem como 

tema: O valor do Respeito e da Gratidão – Criança é Vida Crescer com Valores. Nosso papel para uma 

sociedade melhor.  As atividades do Instituto são voltadas para crianças e adolescentes de 10 a 12 anos, porém, 

por ser um conteúdo valioso e importante, estamos adaptando o conteúdo e explanando para todas as idades.  

Oficina de bons modos / saúde e nutrição: Temos vivido dias muitos secos, devido à falta de chuva, na nossa 

cidade, sendo assim trabalhamos a questão dos cuidados pessoais com a saúde, hidratação do corpo, a 

importância de se beber bastante água. Orientamos quanto a prevenção e exposição ao sol, sempre utilizando 

roupas adequadas a temperatura, protetores solares quando necessários. 

Neste mês realizamos nossa festa dos aniversariantes com o tema caipira, onde realizamos uma minifesta 

junina com nossos atendidos. Alugamos alguns brinquedos infláveis como: touro mecânico e cama elástica. 

Os atendidos vieram vestidos a caráter foi um dia diferenciado e muito divertido. 

                                                 
1 Pestanas - Pestana é uma técnica em que nós apertamos mais de uma corda ou todas as cordas do violão com um só dedo. 

http://iniciantesdoviolao.com.br/pestana-no-violao-dicas-para-iniciantes/ 
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Dia 21/06, realizamos nossa reunião de pais e responsáveis. O tema da palestra foi: O combate à Violência 

Infantil – Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, tivemos a participação na reunião de 49%, 

dos responsáveis. 

No dia 23/06, trabalhamos o dia da família, como objetivo de aproximar a família de nossos atendidos da Ong, 

proporcionando aos atendidos um dia diferenciado de integração e diversão com seus familiares, até mesmo 

como apropriação da entidade como parte pertencente a comunidade. Realizamos um circuito de atividades, 

com dança, competição de famílias em Xbox, onde a família vencedora ganhava o Troféu Michael Jackson, 

houve dinâmicas com bexigas e campeonato de vôlei entre as famílias, ao final do evento compartilhamos de 

um momento de socialização e um lanche. 

A média de frequência dos atendidos neste mês foi de 83% de participação. 

Julho 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Neste mês aplicamos a atividade do Instituto Criança é Vida - 

Educando para a Vida cujo, tema dos módulos é O Valor do Respeito e da Gratidão: Criança é Vida Crescer 

com Valores- Nosso Papel para uma Sociedade Melhor módulo 01. Também desenvolvemos dinâmicas de 

empatia, de socialização, de respeito. Assistiram ao filme   Marley e Eu, com o objetivo de despertar o respeito 

aos animais, destacando a amizade, parceria e a importância da família. 

Oficina de informática: Demos continuidade ao aprendizado com o programa Excel, com criações de 

planilhas básicas, dificultando o nível de aprendizado para cada turma.  

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Realizou-se brincadeiras com o impacto/ 

intervenção de melhorar a autoconfiança, respeitar seus limites, entender a importância da contribuição 

individual para o grupo, desenvolvendo as capacidades físicas, estimulando o raciocínio lógico e a atenção, 

analisando e elaborando estratégias. 

Oficina de dança: Os atendidos continuaram com os ensaios referente a apresentação da mostra cultural, 

trabalhando alongamento, montagem de coreografias colagens e montagens musicais. 

Oficina de inglês: Neste mês continuamos a aprendizagem sobre peças de roupas e diálogos. 

Oficina de música: Os atendidos deram continuidade as aulas de flauta, e ensaios do coral para a feira cultural. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Demos continuidade ao nosso Projeto Compreendendo e Praticando a 

Cidadania Política com todas as turmas, e iniciamos os preparativos para a nossa Feira e Mostra Cultural cujo 

tema é: A cidadania começa aqui... – inspirada no Projeto Se Essa Cidade Fosse minha, no qual o objetivo 

é propiciar aos atendidos cultura e lazer através de visitas mensais a parques e pontos turísticos da Cidade de 

Guarulhos. Como forma de manutenção e valorização da relação entre as pessoas e a cidade, incorporando a 

apropriação e valorização da nossa cidade, ressaltando que neste mês realizamos a parte teórica do projeto, as 

atividades externas ocorrerão posteriormente.  

 No dia 10, os atendidos do Projeto Crescendo participaram de um Espetáculo chamado TELHADO DE 

NINGUÉM, da equipe Teatral Companhia do Polvo. O espetáculo teve duração de 1h10min, onde conta a 
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história de duas pessoas que se abrigam no telhado de uma casa depois de uma catástrofe. Elas ficam ilhadas 

e devem aprender a sobreviver com o que encontram em sua “ilha” e com o que aparece boiando à volta delas. 

A situação as obriga a encontrar formas de resolver suas diferenças. Nessa convivência, aprendem o valor da 

cooperação, da tolerância e do respeito à natureza, e ao final da peça os atendidos puderam tirar fotos com os 

atores do espetáculo.  

Oficina de bons modos/Saúde e Nutrição: Nas aulas de nutrição e saúde as crianças realizaram aula de 

culinária onde fizeram gelatinas coloridas, vivenciando experiências de cooperação, trabalho em equipe. 

A média de frequência dos atendidos neste mês foi de 76%, de participação. 

Agosto 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Neste mês aplicamos a atividade do Instituto Criança é Vida 

Educando para a Vida cujo, tema é: Uma conversa sobre honestidade e amizade: Criança é Vida Crescer com 

Valores- Nosso Papel para uma Sociedade Melhor módulo 02.  Continuamos os preparativos para nossa Feira 

e Mostra Cultural que acontecerá no dia 16 de setembro, produção de textos, cartazes e maquetes para a feira.  

Oficina de informática: Os atendidos de 12 a 15anos, iniciaram o desenvolvimento de um jornalzinho da 

Ong, onde aprenderam técnicas de configurações no Word e Pixlr Express, que auxilia na criação de logotipos.  

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Para o mês de agosto realizamos um acolhi-                      

mento de volta as férias unindo todas as turmas, o objetivo de ser um dia diferente um momento de integração 

e diversão.  Realizamos um planejamento participativo com os atendidos com o objetivo de proporcionar um 

momento onde eles pudessem dizer o que foi de legal no primeiro semestre, o que poderia melhorar e construir 

juntos as próximas atividades a serem realizadas, dando autonomia e fazendo parte do contexto dentro da 

oficina de atividades físicas e recreativas.  

Oficina de dança: realizou-se atividades de expressões corporais, trabalhamos sequencias musicais, revisando 

a aplicação de técnicas, repetições e processos coreográficos, e ensaios das apresentações da feira cultural. 

Oficina de inglês: Brincadeiras lúdicas inserindo palavras em inglês, com as maiores construções de diálogos 

e traduções com vídeos do Youtube. 

Oficina de música: Neste mês trabalhamos as músicas que serão apresentadas na feira/mostra cultural, demos 

sequencia as aulas de flautas. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Demos sequência nos preparativos para a Feira Cultural, com todos os 

atendidos, sempre reforçando o objetivo da feira e realizando rodas de bate-papo sobre a nossa cidade. 

Oficina de bons modos/Saúde e Nutrição: Trabalhou-se bons modos e cuidados com o corpo. 

No dia 25/08- Realizamos um passeio a convite do Cinépolis no Parque Shopping Maia, onde assistimos o 

filme: Carros, todos os atendidos receberam pipoca e refrigerante gratuitamente. 

A média de frequência dos atendidos neste mês foi de 80% de participação.  

No encontro mensal dos responsáveis neste mês, realizamos uma roda de conversa/debate sobre a continuidade 

ao atendimento das crianças e adolescentes devido à falta de repasse, tivemos 56% de participação. 
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Setembro 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Neste mês aplicamos a atividade do Instituto Criança é Vida 

Educando para a Vida cujo, tema é: A Sociedade do consumo e do culto exagerado aos padrões de beleza - 

Criança é Vida Crescer com Valores- Nosso Papel para uma Sociedade Melhor módulo 03. Confecção de 

materiais para a exposição, referente a feira cultural, leitura e interpretação das músicas, desenvolvimento de 

cartazes e painel referente a Cidade de Guarulhos. 

Oficina de informática: Neste mês, está sendo desenvolvido o uso de uma nova ferramenta chamada Prezi, 

sendo este, um software on-line para a criação de apresentações não lineares, sendo este uma alternativa ao 

Power Point.  Ele não necessita de slides para fornecer uma apresentação completa. É uma ferramenta 

inovadora para fazer apresentações de impacto. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Neste mês realizou-se os seguintes jogos:  

Se livre do alvo, Jogo da velha, Quem acerta faz o gol - destacando e valorizando o do trabalho em equipe, 

respeitando e compreendendo a importância das regras, objetivando entender a importância individual para o 

grupo com os objetivos de fortalecimento e união, cooperação e respeito mútuo. 

Oficina de dança: Aconteceram ensaios Gerais para a Feira e Mostra Cultural, com finalização dos processos 

coreográficos. Realizamos um pequeno vídeo com as coreografias dos atendidos para assistirem e 

visualizarem melhor o resultado final, analisando possíveis melhorias. 

Oficina de inglês: Ocorreu revisões, construção de diálogos. 

Oficina de música: Na música realizamos ensaio geral do coral com todos os atendidos, as músicas 

apresentadas foram: Aquarela do cantor Toquinho, e a Espero a minha Vez do Grupo NX Zero, realizamos   

também aulas de flautas, pois, se apresentar no dia da feira. 

Oficina de ética e cidadania / cultura:  Trabalhamos as regras, reciclagem e artes sustentáveis, trabalhamos 

o dia 07 de setembro, o Hino da independência, e trabalhamos o conhecimento e Apropriação da Cidade de 

Guarulhos. 

Oficina Bons Modos Saúde e Nutrição: Trabalhamos ainda bons modos em geral, destacando cuidados com 

a saúde devido ao tempo seco, e a higiene, e a conservação dos espaços da Ong. 

No dia 16/09 - realizaremos nossa 3ª FEIRA E MOSTRA CULTURAL, com o tema CIDADANIA, além das 

apresentações dos atendidos no dia da Feira Cultural, contamos com a participação especial da contadora de 

história Kátia Buscaratti, e a apresentação de dança do Grupo Companhia dos Anjos.  

No dia 22/09, realizamos nossa reunião de pais e responsáveis, onde realizamos uma palestra com o psicólogo 

Rafael Morgante sobre Comorbidades do uso de Drogas, tivemos a presença de 54% dos pais e responsáveis. 

No dia 25/09, recebemos a visita de uma professora da USP juntamente com alguns alunos do curso de 

Educação física, onde aplicaram atividades para os atendidos na quadra. A atividade além, de jogos 

comtemplou uma breve palestra sobre alimentos natural, semi processado e muito processado e 
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industrializado, após finalizada as atividades com uma roda da conversa foi verificado os batimentos cardíacos 

dos atendidos e um bate papo sobre as alterações fisiológicas que ocorrem no nosso corpo. 

Outubro 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Foi realizado com os atendidos atividades de contação das 

seguintes histórias: A velhinha que dava nome as coisas, Adivinha o quanto eu te amo, encenações sobre as 

histórias com identificação de letras do alfabeto, reconhecimento de letras e silabas, interpretações de texto, 

encenações teatrais, dinâmica com balões e produção de texto. Foi desenvolvido com os atendidos bloquinhos 

de anotações para o dia dos professores, com técnicas de Scrapdecor. Neste mês também aplicamos a atividade 

do Instituto Criança é Vida - Educando para a saúde dos adolescentes e das Crianças, cujo tema do módulo é 

Eu sou uma pessoa de valor: Criança é Vida Crescer com Valores- Nosso Papel para uma Sociedade Melhor 

módulo 04. 

Oficina de informática: Realizaram aulas no Microsoft Office Word com treinos de digitações e escrita. 

Aprenderam sobre o Word e como utilizar esta ferramenta em trabalhos escolares, realizaram também 

atividades no programa Excel, através de suas funções e características. Com os adolescentes, foi proposto a 

criação de um telejornal possibilitando a troca de funções entre os atendidos, a confecção do jornal envolveu 

um cronograma de informações, roteiro, figuras e produção de slides. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Atividades de jogos em grupo com o objetivo de 

fazer com que os atendidos possam aprender a desenvolver a atividade de forma organizada e sabendo ouvir 

e respeitar a opinião alheia chegando em um consenso de equipe. 

Oficina de dança: Ensaios com todas as faixas etárias, com finalizações de posições, trocas de desenhos, 

saídas evoluções, expressão facial e expressão corporal. 

Oficina de inglês: Com o objetivo de ampliar o repertório e vocabulário dos atendidos, eles aprenderam 

objetos em inglês, conversação simples, roda de bate papo sobre diversidade cultural, criações de diálogos 

com auxílio de figuras em quadrinhos e criação de frases. Música:  I Believe I can Fly, com todas as turmas 

para apresentação na festa de encerramento da Ong Ação Vida.  

Oficina de música: Nesta   oficina realizamos   ensaio   geral do coral com todos os atendidos, da musica I 

Believe I Can Fly, e os hinos Nacional e Hino de Guarulhos, foi ensaiado também com alguns atendidos 

apenas, visando a apresentação na festa de encerramento, a música Dia Especial do Grupo Cidadão Quem, e 

alguns solos de violão e guitarra. Trabalhamos acordes em tríade, e notas musicais. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Foi trabalhado bons modos com todas as turmas, o tema respeito as 

diferenças através de jogos e rodas de bate papo, dinâmicas sobre autoconhecimento e valorização de si e dos 

outros, a importância das regras no ambiente em que vivemos.  

Oficina Bons Modos Saúde e Nutrição: Trabalhamos a importância de se comer/experimentar frutas, legumes 

e verduras, o cuidado com o desperdício de alimentos, e a importância da água para nosso corpo. 
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Dias 02/10 e 09/10 – Atividade Diferenciada Programa Busca Ativa USP LESTE, neste dia os atendidos 

realizaram sob a coordenação dos alunos da Faculdade atividades lúdicas, gincanas na quadra e capoeira, 

sempre acompanhados pelos nossos monitores e em especial monitora extra sala formada em educação física.  

Dia 20/10- Recebemos 38 aprendizes do CIEE Guarulhos para receber uma ação social, os quais realizaram 

atividades com todos os atendidos através de brincadeiras, recreação, cuidados e beleza, ao final da atividade 

os aprendizes entregaram aos atendidos doces e um estojo cedido pela Bauducco, doaram também dois violões 

para as aulas de músicas. 

Dia 21/10- A ONG Ação Vida foi convidada para participar da Feira Socioambiental do Colégio Mater 

Amabilis para expor em uma sala exclusiva uma parte dos serviços que presta para a sociedade no município 

de Guarulhos, através dos seus projetos sociais. O evento contou com várias exposições de estudantes do 

Colégio e algumas entidades do terceiro setor. Além da exposição sobre Cidadania do projeto Crescendo, que 

a ONG Ação Vida apresentou, também foram expostos e colocados à venda os artesanatos da Oficina de 

Artesanatos do Projeto Crescendo com as Famílias. Os atendidos do Crescendo realizaram três apresentações 

de dança ao longo do evento. 

No dia 25/10, realizamos nossa reunião de pais e responsáveis com o tema do Outubro Rosa- Prevenção do 

Câncer de Mama, onde recebemos a professora de enfermagem Maria das Neves Almeida Freire e as alunas 

do curso de graduação de enfermagem da Faculdade Anhanguera de Guarulhos, todos os participantes 

receberam um lacinho rosa em apoio ao mês do outubro rosa, e um kit de higiene, tivemos 65% de participação 

dos pais. 

Novembro 

Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Foram trabalhados dinâmicas de grupo, figura de linguagens, 

onomatopeias, encenação de personagens em seu meio social, desenvolvimentos de desenhos, reescrita de 

histórias, dinâmicas e atividades de autoconhecimento, arte com rolinhos de papel (sustentabilidade), e 

também fizeram um gancho de porta com a técnica de Scrapdecor, usando a técnica de carimbada e lápis 

aquarelável. 

Oficina de informática: Realizaram atividades no programa Excel, com ensino básico do que são colunas, 

células, e criando desenhos no Excel, realizaram também pesquisas sobre o dia da consciência negra, após 

discussão sobre o assunto reproduziram suas ideias com desenho no programa Paint,  aprenderam sobre o 

programa Power Point, criando apresentações em slides e apresentando ao demais suas criações e deram 

continuidade na atividade de telejornal e atividades paralelas como, criação de tabelas em Excel e pesquisas 

sobre o dia da consciência negra. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Aconteceram atividades de jogos em grupo com 

variações como futebol, vôlei, dentre outros.  
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Oficina de dança: Neste mês as aulas foram voltadas para finalização e preparação para a festa de 

encerramento, corrigindo possíveis falhas e treinando a formação da pirâmide no final, revisão da coreografia 

e ensaio geral. 

Oficina de inglês: Foi desenvolvido brincadeiras lúdicas com o envolvimento de objetos e profissões em 

inglês, diálogos em inglês utilizando o verbo To Be, tradução de frases, gincana de perguntas e respostas 

revisando o que aprenderam, Jogo da memória em inglês aplicado para todas as turmas, pronuncia de datas, e 

numerais em inglês.  

Oficina de música: Neste mês a prioridade na oficina de música foram os ensaios do coral para a festa de 

encerramento. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Foram trabalhadas as questões étnicas e culturais fazendo referência 

ao dia da consciência negra, trabalhando as diferentes raças e etnias, o respeito a diferenças, dinâmicas sobre 

laços de respeito e amizade, escolhas, meio ambiente. 

Oficina Bons Modos Saúde e Nutrição: Realizou-se rodas de bate papo sobre a diferenças entre produtos 

industrializados, e produtos naturais e como tentar buscar o equilíbrio de ambos na alimentação, bons modos 

em geral, cuidados com a higiene pessoal, e importância de mantermos o nosso ambiente limpo.  

Dia 22/11- Ensaio Geral com todos os atendidos no Espaço do Céu Jardim Rosa de França, para 

reconhecimento e demarcação de espaços onde ocorreu a Festa de Encerramento do ano letivo da Associação 

Ação Vida. Dia 23/11 –Neste dia  Ong Junior Achievement São Paulo, sendo esta, uma organização sem fins 

lucrativos de educação prática em negócios, economia e empreendedorismo no mundo, em parceria com a 

Empresa Gerdau, realizaram na Ong Ação Vida dois de seus programas com os atendidos de 09 a 11 anos, 

sendo o 1º PROGRAMA - INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS NEGÓCIOS: com o objetivo de oferecer 

informações práticas sobre organização e a operação de negócios em um mercado de livre iniciativa, 

destacando a organização, administração e carreiras, produção e marketing, com duração de 4 horas. E o 2º 

PROGRAMA -  NOSSO PLANETA, NOSSA CASA, que teve como objetivo, conscientizar os jovens sobre a 

importância do desenvolvimento sustentável e do consumo consciente. 

No dia 29/11, realizamos nossa reunião de pais e responsáveis cujo tema foi Prevenção do Câncer de Próstata 

– Novembro Azul, recebemos como palestrante a professora de enfermagem Maria das Dores Neves almeida 

Freire e os alunos do curso de graduação em enfermagem da faculdade anhanguera, ao final da palestra os 

participantes ganharam kits de higiene, fornecidos pela faculdade, tivemos 54% de participação dos pais. 

Dia 30/11, realizamos na Ong uma palestra com as estagiárias do Banco de Alimentos de Guarulhos sobre o 

consumo Excessivo de Alimentos Industrializados, após, a palestra as estagiárias fizeram um suco natural com 

os atendidos.  

Dezembro 

O mês de dezembro é um mês com bastante atividades diferenciadas, onde nossos atendidos costumam ganhar 

presentes devido a Campanha de Natal. 
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Oficina de artes e incentivo à leitura / escrita: Neste mês as atividades foram mais lúdicas com os atendidos, 

houve contação de histórias e aprenderam a história do Nascimento de Jesus em homenagem ao natal, após 

conhecerem a história realizaram na aula de artes os personagens de um presépio com rolinhos de papel 

higiênico, e técnicas de Scrapdecor. Realizaram também na aula de artes, técnicas de pinturas em papel 

Canson. Os atendidos de 12 a 15 anos realizaram um painel com técnicas de grafite, o qual utilizamos na nossa 

Festa de Encerramento. 

Oficina de informática: Todas as turmas realizaram revisão do conteúdo que aprenderam, tiveram à 

oportunidade de tirar dúvidas, realizaram também aulas livres com jogos on-line. 

Oficinas de recreação, atividades físicas, potencialidades: Foi realizado com todos os atendidos brincadeiras 

em grupo, como queimada, futebol, jogos de raciocínio lógico, e brincadeiras como Stop, Forca etc. 

Oficina de dança: Nesta oficina realizaram dança livre e também dança com o auxílio do Xbox, como 

atividade interativa em grupo e em duplas. 

Oficina de inglês: Revisaram alguns diálogos simples do cotidiano, e os atendidos de 06 a 08 anos utilizaram 

dvd com músicas infantis em inglês. 

Oficina de música: Houve revisão alguns acordes/notas musicais, e rodas musicais. 

Oficina de ética e cidadania / cultura: Foram trabalhadas as questões de amor ao próximo e solidariedade.  

Oficina Bons Modos Saúde e Nutrição: Trabalhou-se cuidados com o corpo em geral, breve roda da conversa 

sobre a febre amarela, devido as Campanhas de Vacinação. 

No dia 03/12, a Igreja Batista em Jardim Paulista, nossa parceira e cedente do espaço físico, o qual utilizamos 

para realizar nossas atividades, realizaram entrega de presente de Natal para nossos atendidos e um café da 

manhã de confraternização na quadra, para as crianças e seus familiares, cada atendido ganhou um par de 

calçado novo, que foi entregue pelo seu padrinho. 

No dia 09/12, realizamos nossa Festa de Encerramento das atividades dos projetos, comtemplando 

apresentações: musicais, teatrais, danças etc, A comemoração ocorreu no espaço do Céu Rosa de França, 

tivemos a participação de todos os projetos realizados na Ong Ação Vida, contamos também com a 

participação de parceiros e apoiadores e os familiares dos atendidos. 

No dia 12/12, recebemos a visita de uma das empresas que nos apoiam no trabalho desenvolvido pela Ong, 

que é a empresa Allergan, a qual doou a todos os nossos atendidos presentes de Natal, sendo este uma troca 

de roupa e um saquinho de doces, além, dos presentes os funcionários da empresa trouxeram bolo e 

refrigerante e realizaram uma atividade lúdica na quadra com todos os atendidos. 

No dia 14/12, recebemos a Igreja Batista de Cumbica que adotaram nossos atendidos oferecendo a todos eles 

um brinquedo novo. 

Dia 15/12, último dia de atendimento do Projeto Crescendo, os atendidos devolveram atividades lúdicas, 

gincanas na quadra, competição de Xbox.  
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No sábado dia 16/12, os atendidos participarão da festa de Natal oferecida por uma Igreja parceira, a Igreja 

Batista Água Branca, a qual todos os anos além, dos presentes, oferecem também um lindo espetáculo de 

Natal com comes e bebes para os atendidos. 

 

2. OBJETIVOS 

O projeto Crescendo, desde o seu início no ano de 2002, desenvolve ações diárias e diretas com crianças e 

adolescentes de 6 a 14 anos e 11 meses e indiretas com suas famílias e comunidade local. Desde 2016 os 

métodos seguidos nas atividades socioeducativas têm sido pensados a partir das características da Educação 

Integral (que garante o desenvolvimento do sujeito em todas as suas dimensões), a qual tornou-se um objetivo 

a médio prazo do projeto. As oficinas foram ampliadas possibilitando uma diversidade de aprendizados 

atrativos em diferentes esferas, mas que se complementam entre si e expandem as probabilidades de 

desenvolvimento dos atendidos, bem como sua proteção por estarem inseridos nestas atividades em seu contra 

turno escolar. O trabalho com as famílias é contínuo, e o relacionamento com os pais e familiares têm 

avançado, propiciando vínculos cada vez mais fortalecidos. Através dos projetos e seus resultados, a 

comunidade local vem aproximando-se da Associação, a qual torna-se um espaço de referência. – Meta 

alcançada. 

Dentre as atividades desenvolvidas nas oficinas, valoriza-se sempre a convivência grupal dos atendidos, 

visando a socialização e o respeito mútuo, os quais podem impactar diretamente em seu convívio comunitário 

e social. A realidade das crianças e adolescentes participantes do projeto nem sempre é favorável ao seu 

desenvolvimento, por diversos fatores, dessa forma, a aproximação e o estreitamento dos vínculos entre equipe 

de trabalho e atendidos, é vista como um dos itens primordiais, para assim, poderem ter uma referência positiva 

de relações de afetividade e solidariedade. Ainda que nem sempre seja possível alcançar a todos os atendidos, 

busca-se que todos tenham essa experiência. – Meta parcialmente alcançada. 

A possibilidade de experienciar diferentes atividades dentro das oficinas do projeto Crescendo, amplia o 

conhecimento dos atendidos, incluindo-os na sociedade de maneira favorável. O contato com música, dança, 

esportes, jogos cooperativos, artes, culinária, informática, entre outros, são estímulos para o desenvolvimento 

de suas potencialidades e talentos, muitas vezes ocultos por não terem oportunidades de desenvolver ou não 

terem a motivação adequada. Acesso a teatros, parques, cinema, e espaços públicos do município geram a 

apropriação e valorização do território, contribuindo para uma formação cidadã consciente. – Meta 

alcançada. 

As atividades diferenciadas desenvolvidas entre os projetos Crescendo e Crescendo com as Famílias, e 

também os espaços em comum compartilhados, permitem a integração entre diferentes faixas etárias, 

contribuindo para a troca de vivências e fortalecimento do respeito e solidariedade. O contato com alunos de 

escolas privadas em eventos de apoio aos projetos da Associação também trabalha questões de respeito ao 

próximo. – Meta alcançada. 
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O Serviço Social da Associação tem atuado intensivamente na garantia de direitos dos atendidos, orientando 

e facilitando o acesso aos serviços socioassistenciais existentes. Através do acompanhamento das famílias dos 

atendidos, das visitas técnicas domiciliares e encontros mensais, as informações acerca dos serviços do 

município são esclarecidos e tornam-se mais conhecidas na comunidade local. Juntamente ao Serviço Social, 

a equipe técnica busca continuamente estratégias a fim de melhorar os serviços e oferecer aos atendidos lazer 

e cultura. A busca pelo trabalho em rede com Unidades Básicas de Saúde, escolas locais, Secretaria do Meio 

Ambiente, Conselho Tutelar, e outros equipamentos, visa fortalecer o trabalho social no município, porém, 

diante das dificuldades encontradas, nem sempre os atendidos e suas famílias conseguem usufruir os seus 

direitos. – Meta parcialmente alcançada. 

 

3. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

Quantidade Função Escolaridade/Formação Financiamento Tipo de Vínculo 

01 Psicóloga Superior: Psicologia FMAS CLT 

01 Instrutor Superior: Administração FMAS CLT 

01 Monitor de Informática Ensino Médio FMAS CLT 

01 Coordenadora Superior: Teologia FUMCAD CLT 

01 Assistente de Coordenação Superior: Administração FUMCAD CLT 

01 Psicóloga Superior: Psicologia FUMCAD CLT 

02 Assistentes Sociais Superior: Serviço Social FUMCAD CLT 

01 Monitor de Atividade Extra Sala Superior: Pedagogia e Ed. Física FUMCAD CLT 

01 Educador Social Ensino Médio FUMCAD CLT 

03 Monitores Ensino Médio FUMCAD CLT 

01 Auxiliar Administrativo Superior: Secretariado FUMCAD CLT 

01 Auxiliar de Limpeza Ensino Fundamental FUMCAD CLT 

01 Cozinheira Ensino Médio FUMCAD CLT 

01 Copeira Ensino Médio FUMCAD CLT 

 

 

4. PONTOS FACILITADORES  

O projeto Crescendo tem conquistado um grande espaço na região na qual atua, e esta credibilidade e 

reconhecimento têm sido essencial no desenvolvimento do plano de trabalho, pois, possibilita novas ações e 

estratégias em prol da comunidade em que está inserida. 

A conquista de novos parceiros bem como o fortalecimento dos antigos contribuem para que o projeto seja 

expandido e se desenvolva com mais qualidade. As doações de alimentos, vestimentas, calçados e brinquedos, 

cooperam positivamente para o andamento das atividades e suprimento das necessidades básicas das famílias 

atendidas. 

Outro aspecto de grande importância para o bom desenvolvimento do plano de trabalho são os trabalhos 

articulados em rede que a Associação vem aprimorando, com escolas locais, Unidades Básicas de Saúde, 

assessoria jurídica, profissionais da saúde, Central do Voluntariado de Guarulhos, Banco de Leite Humano de 

Guarulhos, Rede Social SENAC Guarulhos, e voluntariado.  
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O trabalho em equipe desenvolvido diariamente em prol dos projetos sociais possibilita a proximidade e o 

cuidado com os atendidos e suas famílias, tornando a Associação Ação Vida uma referência para busca de 

orientações em diversas áreas e para apoio emocional em determinadas experiências, sendo pelos atendidos 

matriculados nos projetos, em sua maioria, como também atingindo suas famílias e comunidade local devido 

ao reconhecimento e indicação. 

Treinamentos internos e externos visando a qualificação profissional da equipe de trabalho contribuem para 

um atendimento com excelência na Associação. 

A premiação na 13ª edição Selo Ambiental de Guarulhos reconhecida pelo prêmio de Instituição Amiga do 

Meio Ambiente, torna conhecida a preocupação da Associação com as questões ambientais que estão 

fortemente relacionadas com as questões sociais.  

A reforma dos espaços físicos da Associação por apoiadores proporciona um ambiente mais agradável, 

acolhedor e digno para os atendidos. 

As refeições oferecidas diariamente contribuem para uma vida mais saudável e garantem que os atendidos 

tenham pelo menos uma alimentação completa, já que muitos sofrem de insegurança alimentar. 

  

5.   DESAFIOS E FORMAS DE SUPERAÇÃO 

Sempre foi um desafio para a Associação Ação Vida fortalecer os vínculos com as famílias dos atendidos do 

projeto Crescendo, porém com novas estratégias da equipe técnica, tem-se superado esse desafio, e essas 

famílias têm participado mais ativamente das reuniões mensais, nas quais palestrantes convidados trazem 

informações de interesse em comum. As atividades diferenciadas, que permitem a participação das famílias, 

têm nos surpreendido, pois a adesão vem sendo progressiva. 

A frequência dos atendidos no projeto já foi um grande desafio, e após muitas estratégias e trabalhos focados 

nesta questão, hoje temos uma frequência que supera a meta estabelecida no plano de trabalho. Essa superação 

mostra que as atividades socioeducativas têm atingido com mais eficácia e atraído o público alvo, garantindo 

a proteção e redução das ocorrências de vulnerabilidade social. O reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pode ser observado também através da fila de espera que o projeto possui, a procura espontânea tem 

aumentando consideravelmente. 

Nossos desafios envolvem a ampliação do espaço físico e reforma da quadra de esportes, para assim 

conseguimos oferecer uma estrutura física digna e adequadas aos atendidos. 

 

6.  AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS 

No ano de 2017, as intervenções psicossociais realizadas com os participantes do Projeto Crescendo se deram 

por meio dos Projetos: Grupos Dialógicos e Livro-história, e também pelo acompanhamento e orientação 

individual e familiar - em situações especificas - e propostas de novos projetos de intervenção.  

A proposta de intervenção grupal consiste em formação de grupos de caráter discursivo, dialógico e reflexivo 

que visam a fomentar a formação da consciência, à troca de experiências e de saberes entre os participantes, 
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potencializando a subjetividade e singularidade de cada um e de todos por meio da fala e da expressão.  Trata-

se de um espaço que valoriza as histórias, experiências, narrativas e saberes, assim como, propicia a reflexão 

e conscientização - elementos fundamentais para o exercício da cidadania, temática escolhida para nortear das 

ações realizadas com os atendidos pela Associação Ação vida no ano de 2017.  Os grupos dialógicos foram 

realizados com a turma de adolescentes com idade entre 11 e 14 anos e 11 meses. As turmas foram divididas 

em 3 grupos com aproximadamente 13 adolescentes em cada grupo. Foram realizados aproximadamente 14 

encontros no primeiro semestre de 2017, que tiveram, de modo geral, os seguintes temas norteadores: interação 

grupal, respeito com o outro, autoconhecimento, diferença entre eu e outro, valorização de si e auto estima, 

relacionamentos amorosos (inicialização prematura, pressão grupal, limites e proteção), assédio sexual, 

respeito e valorização da mulher, meios de proteção, relacionamentos familiares, a busca e a falta que permeia 

os relacionamentos, adolescência e seus conflitos, superação de acontecimentos adversos, Associação Ação 

Vida - seus deveres e significados.  

Apesar dos 3 grupos serem norteados pelos mesmo objetivos, eles percorreram caminhos diferentes em relação 

as temáticas discutidas. Tendo em vista que, as demandas para serem trabalhadas foram levantadas na 

realidade e conforme as discussões dos encontros anteriores. Em todos os grupos foram trabalhados 

inicialmente a interação grupal, o lugar da fala e o respeito pela fala do outro, considerando que, para que o 

compartilhamento das experiências estivesse seguro era necessário que o grupo entendesse a importância do 

sigilo e que todas as falas eram validas e fonte de conhecimento e identificação. No grupo I estes aspectos 

foram respeitados, o grupo que já tinha interação e confiança anterior a formação dos grupos dialógicos, 

aproveitou satisfatoriamente do espaço da fala e compartilhou suas experiências e histórias espontaneamente, 

trazendo novos assuntos e problemáticas para serem discutidos. Foi possível observar neste grupo, momentos 

de reflexão sobre comportamentos que são aceitos como naturais ideologicamente, mas que carregam consigo 

preconceitos sociais, o grupo mostrou-se disposto a rever alguns posicionamentos, contudo estes ainda 

precisam ser melhor trabalhados por meio do estimulo da reflexão. A temática dos relacionamentos 

predominou nos encontros deste grupo, os participantes foram estimulados a repensar suas ações e os aspectos 

que as influenciam, como a pressão grupal e o imediatismo. Apareceu durante os encontros aspectos 

relacionados a cultura do machismo e também ao assédio sexual, temas que foram discutidos como forma de 

proteção. No grupo II, houve uma menor adesão a proposta, o grupo possui maiores dificuldades de confiança 

e respeito com uns com os outros, por esse motivo o compartilhamento e a identificação ficaram 

comprometidos, contudo houveram momentos de entrosamento grupal e inicios de discussões e trocas. Neste 

grupo trabalhou-se mais as temáticas de autoconhecimento e entrosamento grupal, devido ao modo relacional 

apresentado por eles. As demais temáticas, mencionadas a cima, também foram propostas, contudo com menor 

ênfase do que nos demais grupos. No grupo III, a formação coletiva se estabeleceu rapidamente, os integrantes 

demostraram anseio pelo compartilhar de suas histórias e respeito e identificação pelas demais, inclusive o 

estimulo da reflexão não advinha apenas do coordenador do grupo, mas dos próprios adolescentes que traziam 
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questionamentos frequentes sobre assuntos cotidianos, relacionados a visão de mundo, família e 

relacionamentos em geral. O espaço da fala foi muito bem aproveitado pelos integrantes que se empenhavam 

em realizar as atividades propostas e compartilhar em seguida.  Temas relacionados a superação de 

adversidades, conflitos da adolescência e familiares, foram os principais assuntos discutidos.  

Nos últimos encontros, em todos os grupos foi discutido o papel e significado da Associação na vida de cada 

atendido, a fim de trazer a luz quais são os deverem e direitos da Organização e de seus participantes, os 

adolescentes demostraram muita estima pela Associação e reconhecimentos pelo do que é feito em favor do 

desenvolvimento integral de cada um deles e de suas famílias. Enquanto está temática estava sendo 

desenvolvida os adolescentes realizaram entrevistas com os profissionais da Organização, com o objetivo de 

entender papel de cada profissional dentro da Organização e de estreitar o contato com a equipe de trabalho, 

na tentativa de eliminar as barreiras invisíveis que poderiam existir.  

Este espaço de compartilhamento e de livre opinião, permeado pelo sigilo profissional mostrou-se muito 

importante para os adolescentes, que verbalizaram a importância dos encontros em sua rotina e a falta deste 

espaço muitas vezes dentro do convívio familiar, além disso alguns adolescentes afirmaram que em outros 

locais, externos aos grupos dialógicos, o exercício da reflexão foi mantido, comportamento que não possuíam 

anteriormente. Os grupos também se mostraram como porta de entrada para a vinculação entre os adolescentes 

e as psicólogas da instituição, tendo em vista que eles começaram a procura-las para compartilhar vivências 

particulares e pedir orientações. Deste modo, conforme os grupos ocorreram, alguns adolescentes foram 

acompanhados individualmente, por demanda espontânea. Por meio dos grupos, foi possível observar que os 

assuntos tratados precisam de maior atenção e trabalho, assim como foi possível levantar outras demandas de 

intervenção. Considerando que, o Grupo Dialógico trata-se de um trabalho que precisa ser a todo tempo 

estimulado e revisto.  

No segundo semestre de 2017, ocorreu apenas um encontro dos Grupos Dialógicos com o grupo I e II e dois 

encontros com o grupo III, dos atendidos com idades entre 11 e 14 anos e 11 meses. Nestes encontros iniciou-

se uma discussão sobre Assembleia e protagonismo dentro da Instituição, proposta essa que pretende ser 

implementada pela Ong no ano de 2018. Não ocorreram mais encontros neste semestre, pois foi dado maior 

ênfase nos acompanhamentos individuais e na coordenação geral dos projetos. Os grupos com a turma 3 

retornarão no ano de 2018, devido as demandas e que precisam ser melhor trabalhadas, inclusive os atendidos 

verbalizam a necessidade de continuar com este espaço. 

Também ocorreram, no segundo semestre, encontros dos grupos dialógicos com as atendidas da turma 2 da 

tarde, que buscaram por procura voluntaria. Foram realizados 5 encontros, pelos quais trabalhou-se 

vinculação, empatia, relacionamento e iniciou-se uma breve discussão sobre violência contra a mulher e 

formas de enfrentamento. As atendidas demostram muita ansiedade pelos encontros e necessidade de 

expressar opiniões e vivencias, das mais alegres as mais marcantes. Observou-se que a empatia pelo outro é 
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uma das demandas que precisam ser melhor trabalhadas, assim como, fortalecimento e orientação relacionados 

a aspectos da formação da identidade e do amadurecimento precoce.  

O Projeto Livro- Historia, por sua vez, trata-se de uma proposta de intervenção baseia-se no conceito de 

resiliência e visa a apropriação da história de vida e elaboração conflitos por meio da escuta e da confecção 

de um livro sobre a história do adolescente/criança. Este projeto foi realizado no primeiro semestre de 2017, 

com apenas um adolescente da Associação – por tratar-se de um caso particular que já vem sendo 

acompanhado por toda equipe multidisciplinar.  Foram realizados 14 encontros, nos quais foi oferecido um 

espaço de escuta e acolhimento para que momentos marcantes da história pessoal fossem compartilhados e 

elaborados. Ao decorrer dos encontros a vinculação foi se estabelecendo e o adolescente passou a trazer 

assuntos espontaneamente e temáticas a serem trabalhadas. Durante os encontros, o adolescente, verbalizou 

diversos acontecimentos importantes e, contou outros de forma simbólica, hipótese levantada por meio das 

associações realizadas entre desenhos, expressão corporal e fala. A partir do mês de maio, vivencias mais 

profundas começaram a ser exploradas. O Projeto possibilitou um vínculo direto do adolescente com a 

Associação e também um suporte para o enfrentamento de situações difíceis, assim como, a inserção de um 

profissional como referência. 

No segundo semestre, o Projeto Livro História, foi realizado com outra adolescente, que procurou auxilio para 

elaborar conteúdo da dinâmica familiar que influenciam diretamente na forma com que ela se vê e se relaciona 

com os demais. Foram realizados 5 encontros, com foco no histórico familiar na percepção de si. A vinculação 

com a adolescente foi estabelecida, contudo a expressividade ainda precisa ser continuamente estimulada, pois 

trata-se de uma possibilidade está em processo de apropriação. Em 2018 este Projeto continuará a ser 

desenvolvido com esta adolescente.  

Além deste dois Projetos, todos os participantes são acompanhados nas esperas grupal, familiar e individual, 

pela equipe multidisciplinar. Em casos particulares, foi realizado acompanhamento familiar semanal com 

alguns atendidos e seus pais, pelas psicólogas da Associação. A adesão das famílias, as quais foram 

apresentados a proposta, foi de 100% em nível de comparecimento e comprometimento. Nos encontros com 

os atendidos, foi oferecido escuta qualificada e espaço seguro de fala e aos pais orientações objetivando 

melhorias na qualidade de vida, reflexão e quebra no ciclo da violência. Resultados iniciais destas intervenções 

já foram observados, até mesmo durante os encontros, como por exemplo, a desconstrução de pensamentos e 

comportamentos que eram contrários à proteção da criança, aspectos que tem refletido no comportamento dos 

atendidos dentro da Associação.  Além disso, também, se estreitou o contato dos pais com a Associação por 

apresentar-se a eles como parte da rede de apoio social. Apesar destes resultados iniciais, trata-se de uma 

intervenção que precisa ser continua. Neste ano, foram realizados 161 encontros de acompanhamento 

individual/familiar. 

O contato com a família dos atendidos também se dá por meio de encontros/reuniões mensais. Que discutem 

temáticas importantes na realidade das famílias e convida profissionais da área e com propriedade no assunto 
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para transmissão do conhecimento, além de passar informações sobre as futuras Ações da associação e 

possibilitar o acesso dos familiares aos profissionais da Instituição. Estes encontros objetivam aproximar 

gradativamente os familiares, enquanto comunidade, da Associação, para que se sintam parte ativa e 

necessária para o funcionamento da mesma. No primeiro semestre de 2017, foram realizadas 6 reuniões com 

os familiares nas quais as seguintes temáticas foram trabalhadas: boas-vindas, Programar Sociais e benefícios, 

Mulher-resistência e Luta, AIDS, Exploração a Criança e Exploração Infantil. Já no segundo semestre, foram 

realizadas 4 reuniões mensais, com as seguintes temáticas: situação atual das redes socioassistencial do 

Município; Comorbidades do uso de Drogas; Prevenção ao Câncer de Mama – Outubro Rosa e Prevenção do 

Câncer de Próstata - Novembro Azul. Temáticas consideradas relevantes para a prevenção de situações de 

risco e proteção das famílias.  

Tendo em vista todas as atividades realizadas pelo setor, observa-se que as ações psicossociais buscaram 

complementar todo o trabalho social e socioeducativo do Projeto Crescendo, que foram executados durante o 

ano de 2017.  

 

7. SÍNTESE ESTATÍSTICA: 

Número total de atendidos: 120 atendidos 

Número de usuários pelo termo de fomento: 120 atendidos 

Número de desligamentos: 43 desligamentos, sendo: 

• Inserção no mercado de trabalho (Jovem Aprendiz): 01 

• Mudança de endereço / município: 10 

• Motivos familiares ou pessoais: 21 

• Idade (15 anos): 02 

• Faltas excessivas sem justificativa: 9 

Número de pessoas na fila de espera: 35 crianças / adolescentes 

Número de pessoas encaminhadas para outros (Programa/Projeto), quantificar e nomear recursos: 

ACESSUAS: 0 

PBF: 24 

PETI: 0 

Primeira Infância: 0 

Ação Jovem: 0 

Renda Cidadã: 0 

São Paulo Amigo do Idoso: 0 

BPC Idoso: 0 

BPC Pessoa com Deficiência: 0 

Vulnerabilidades Temporárias: 0 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RESULTADOS QUANTITATIVOS DO MONITORAMENTO 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 

 

Número de participantes por faixa etária (baseado no último mês): 

• 06 a 14 anos: 117 atendidos • 15 a 17 anos: 03 atendidos 

Número de participantes por sexo (baseado no último mês): 

• Feminino: 48 atendidas • Masculino: 72 atendidos 

Número de participantes do público prioritário de crianças, adolescentes, jovens e adultos, informar nº 

e tipo de prioridade: 

V01. Não está em situação prioritária - 117 V04. Vivência de violência e, ou negligência – 03 

 

Observação: Os atendidos classificados em situação não prioritária, também são vistos pela organização como 

prioridades, pois possuem suas fragilidades, que ainda não estão elencadas dentro das vulnerabilidades 

possíveis na classificação disponibilizada. São atendidos e famílias que necessitam do serviço de proteção 

social básica como forma de prevenção a situações de risco e garantia dos seus direitos. Dentre os 117 

encontramos famílias carentes de atendimento relacionados à saúde, educação, empregabilidade, inclusão 

social, moradia, alimentação e com vínculos afetivos fragilizados. Essas carências, de algumas formas, são 

supridas dentro das Instituições de proteção básica, por meio de todo trabalho realizado e também através de 

parceiras com outros serviços socioassistenciais, com pessoas físicas e jurídicas que oferecem apoio de 

maneira voluntária à ONG Ação Vida e seus atendidos. 

Número de famílias atendidas: 81 

Percentual de pais e/ou familiares frequentes nas reuniões: 62% de participação. 

Renda média per capita das famílias: R$ 354,67 (trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete 

centavos) 

Percentual de adultos com vínculo empregatício entre os componentes das famílias atendidas: 68% 

Número de adolescentes envolvidos com ato infracional entre as famílias atendidas: 0 

Número de crianças/adolescentes com deficiência: 01 atendido (F99 – transtorno mental não especificado 

em outra parte) 

Percentual de Crianças e Adolescentes que cumpriram a frequência nas atividades: 80% - meta 

satisfatória esperada. 

Número médio de participantes com frequência e desempenho escolar satisfatórios:  

• Frequência escolar: média de 91% de presença – Satisfatório 

• Desempenho escolar: a média das notas em língua portuguesa é 6,0 e em matemática 6,0. Notas acima 

da média (5,0) – Satisfatório 



 
 

 
 

 

 

Avaliação interna dos atendidos do projeto: além, do acompanhamento do desempenho escolar dos 

atendidos, temos uma ficha de avaliação individual na qual analisamos mensalmente o desempenho dos 

atendidos nos seguintes aspectos: Frequência, Amor ao próximo, Respeito, Disciplina, Ética, Autonomia, 

Comprometimento, Excelência, Reforço Escolar e Leitura. A avaliação dá-se através dos seguintes conceitos 

de avaliação: O (Ótimo), B (Bom), R (Regular), I (Insuficiente no momento): 

• Bom – 52% 

• Ótimo – 38% 

• Regular – 10% 

• Insatisfatório no momento – 0 

Número de atividades externas de natureza socioeducativa realizadas no exercício: 9 atividades externas 

– meta satisfatória esperada. 

Percentual médio de famílias que receberam visitas durante o exercício: 83% - meta satisfatória esperada. 

Observação: 16% das famílias não foram visitadas devido ao extenso horário de trabalho dos pais / 

responsáveis; e 1% devido ao alto índice de violência urbana na região da moradia, dificultando a visita. 

 

Impacto Social 

No ano de 2017, o Projeto Crescendo prosseguiu na busca de articulações com a rede de proteção local: UBS 

– Unidade Básica de Saúde, CRAS Centro de Referência da Assistência Social, CREAS – Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social, Conselho Tutelar e Unidades Públicas de Ensino para o 

acompanhamento da frequência, permanência e evasão escolar. 

Conforme a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, a Associação Ação Vida, dentro do Projeto 

Crescendo procurou assegurar aos atendidos, espaço de escuta, acolhimento e encaminhamentos monitorados, 

se esforçando na busca da melhoria da qualidade de vida dos atendidos e suas famílias.  

No âmbito da proteção básica, as famílias foram encaminhadas para o CRAS a fim de serem referenciadas no 

território para que pudessem ter conhecimento dos seus direitos aos serviços básicos das políticas públicas 

(saúde, esporte, lazer) e para ter acesso aos procedimentos de obtenção dos direitos socioassistenciais, como 

programa de transferência de renda, com intuito da redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade 

social do território. 

Através da análise das situações de insegurança alimentar, foram direcionados produtos diversos de cesta 

básica para as famílias dos atendidos, para auxiliar no enfrentamento das situações de risco sociais, bem como 

o direcionamento para algumas famílias de móveis, utensílios domésticos, roupas, calçados, roupas para 

bebês, fraldas e medicamentos.     

Foram realizadas atividades conjuntas com os alunos de enfermagem da Faculdade Anhanguera que estivaram 

presentes em algumas reuniões de pais com temas importantes como: Prevenção ao Câncer de Mama e 

Prevenção ao câncer da Próstata, buscando construir uma rede de convivência. 

O nível de satisfação e participação dos atendidos e suas famílias no Projeto Crescendo mostraram como as 

atividades socioeducativas e intervenções contribuíram para mudanças positivas em suas condições de vida. 



 
 

 
 

 

 

REGISTROS DAS REUNIÕES MENSAIS 
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REGISTROS DE EVENTOS / ATIVIDADES DIFERENCIADAS 
 

 

FESTA DE ENCERRAMENTO PROJETO AÇÃO NA COMUNIDADE 

  

SEMANA DA PÁSCOA 
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OFICINA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

  

COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES 

   

ATIVIDADE NO COLÉGIO MATER AMABILIS 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

AÇÃO SOCIAL - VAMOS TODOS NO CINÉPOLIS 

  

COMEMORAÇÃO DIA DA FAMÍLIA 

  

FESTA CAIPIRA 

   

TEATRO TELHADO DE NIGUÉM 

  

AÇÃO SOCIAL - VAMOS TODOS NO CINÉPOLIS – PARTE 2 

   

 

 



 
 

 
 

 

 

FESTA DE INAUGURAÇÃO NOVO LOGOTIPO DA ONG AÇÃO VIDA 

  

FEIRA E MOSTRA CULTURAL ONG AÇÃO VIDA 

  

   

PROGRAMA EDUCATIVO – USP LESTE 

    

AÇÃO SOCIAL – APRENDIZ LEGAL CIEE 

    

 

 

 



 
 

 
 

 

 

FEIRA SOCIOAMBIENTAL COLÉGIO MATER AMABILIS 

   

     

INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS NEGÓCIOS – PARCERIA ONG JUNIOR ACHIEVEMENTE SP 

    

CAFÉ DA MANHÃ E ENTREGA DE PRESENTES DA CAMPANHA DE NATAL – PARCEIRA IBJP 

  

FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE 2017 

  

  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO PROJETO PELOS ATENDIDOS  
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