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RELATÓRIO - ANUAL DE 2018 

 

ENTIDADE: 

Centro Social Irmã Madalena – CESIM  

CNPJ: 04.693.046/0001-94 

Rua Hélio Ayres Marcondes, Nº17, Jardim Nova Era, Itapetininga, SP 

CEP:18214-735Telefone: (15) 3273 2094 

Email: cesimitapetininga@yahoo.com.br 

Site: www.cesim.org.br 

Face: Cesim Irmãs Dominicanas 

 

 

1- SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFC (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos) 

2- PROJETO CRESCER 

3- OBJETIVO GERAL: Promover a todos os adolescentes e jovens inseridos neste 

projeto, atividades e ações que contribuam para a sua atuação proativa em seus processos 

pessoais, sociais, culturais e no mundo do trabalho.  

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária; 

 Ampliar os conhecimentos no âmbito pessoal, social, cultural, ambiental e mundo do 

trabalho. 

 

5- METAS PARA O ATENDIMENTO: 

    

Meta Prevista Meta Alcançada 

40 Beneficiários 50 Beneficiários 
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6- NÚMERO DE INSCRITOS E FAIXA ETÁRIA: Adolescentes e jovens atendidos, 

residentes no bairro Jardim Nova Era (Taboãozinho) e adjacências, de ambos os sexos, 

d ivididos em duas faixas etárias. 

 

13 a 14 anos e 11 meses; 

Número de meninas: 11                                                      Número de meninos: 13 

 

Nome Projeto/Faixa Etária 

01-ABAD KAUA DE OLIVEIRA  Crescer 13 a 14 anos 

02-ANA BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA Crescer 13 a 14 anos 

03-BIANCA GABRIELLE DA SILVA  Crescer 13 a 14 anos 

04-BRUNA CRISTINA BATISTA DA SILVA  Crescer 13 a 14 anos 

05-BRUNO GUSTAVO MIRANDA DE MORAES  Crescer 13 a 14 anos 

06-DENIS BUENO DA SILVA JUNIOR Crescer 13 a 14 anos 

07-EMELLY VITORIA DE OLIVEIRA  Crescer 13 a 14 anos 

08-EMELLYN EDUARDA DOS SANTOS Crescer 13 a 14 anos 

09-GIOVANA GAIDAGI MACHADO DANTAS  Crescer 13 a 14 anos 

10-GUILHERME GONCALVES DOMINGOS Crescer 13 a 14 anos 

11-GUSTAVO HENRIQUE BORGES  Crescer 13 a 14 anos 

12-JOAO VITOR DE MORAES DA SILVA MACHADO Crescer 13 a 14 anos 

13-JOAO VITOR SOARES DE OLIVEIRA Crescer 13 a 14 anos 

14-JORGE MANOEL DOS SANTOS BRISOLA Crescer 13 a 14 anos 

15-KAUA EDUARDO OLIVEIRA DOS ANJOS  Crescer 13 a 14 anos 

16-KAUA FELIPE DE OLIVEIRA GUEDES  Crescer 13 a 14 anos 

17-KAYKE OTAVIO DE SOUZA ROCHA DUTRA  Crescer 13 a 14 anos 

18-LARISSA RAFAELY DE SOUZA  Crescer 13 a 14 anos 
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19-MILENE CAMILE DE OLIVEIRA FURTADO Crescer 13 a 14 anos 

20-MIRIAN KAUANY DE OLIVEIRA DOS SANTOS Crescer 13 a 14 anos 

21-SARA KAILANE CRISTINA DOS SANTOS 

TRINDADE Crescer 13 a 14 anos 

22-TAYNARA CRISTINA THOMAZ SANTOS AFONSO  Crescer 13 a 14 anos 

23-WALISSON DE OLIVEIRA CAMARGO  Crescer 13 a 14 anos 

24-YURI XERXEX DOS SANTOS Crescer 13 a 14 anos 
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15 a 17 anos e 11 meses; 

Número de meninas 14 Número de meninos: 14 

 

Nome Projeto/Faixa Etária 

01-ADRIELE ELESBAO DA SILVA Crescer 15 a 17 anos 

02-ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA  Crescer 15 a 17 anos 

03-ANA PAULA XERXES DOS SANTOS Crescer 15 a 17 anos 

04-ANA PAULA APARECIDA PAES DE OLIVEIRA Crescer 15 a 17 anos 

05-CHARLES LIMA BRISOLA  Crescer 15 a 17 anos 

06-EDUARDO RIQUENA BAPTISTA GOMES Crescer 15 a 17 anos 

 

07-EMANUELE LUANA AIRES DE PAULA  Crescer 15 a 17 anos 

08-EMELY VITORIA DE OLIVEIRA  Crescer 15 a 17 anos 

09-GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA  Crescer 15 a 17 anos 

 

10-GRAZIELE RODRIGUES SOARES  Crescer 15 a 17 anos 

 

11-GREICYANE LUCIELLE DE MEIRA DIAS  Crescer 15 a 17 anos 

12-GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA  Crescer 15 a 17 anos 

13-GUILHERME GAIDAGI MACHADO DANTAS  Crescer 15 a 17 anos 

14-HENRIQUE RIQUENA BAPTISTA GOMES Crescer 15 a 17 anos 

15-JOSELAINE APARECIDA DOS SANTOS Crescer 15 a 17 anos 

16-JOSIAS RODRIGUES FERREIRA  Crescer 15 a 17 anos 

17-LEANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR  Crescer 15 a 17 anos 

18-LUIS GUSTAVO SANTOS DA SILVA Crescer 15 a 17 anos 

19-MAICON DOUGLAS NOGUEIRA SOARES Crescer 15 a 17 anos 

20-MATEUS AUGUSTO CARDILHO DE CAMPOS 

XAVIER Crescer 15 a 17 anos 

21-MAYRA DA SILVA OLIVEIRA  Crescer 15 a 17 anos 
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7- FREQUÊNCIA  

 

 

22-MURILO ROBERTO DE QUEIROZ Crescer 15 a 17 anos 

 

23-NATALIA ALVES DA SILVA  Crescer 15 a 17 anos 

 

24-STHEFANY GABRIELE FRANCISCO SANTOS Crescer 15 a 17 anos 

25-TAINARA OLIVEIRA DA SILVA Crescer 15 a 17 anos 

 

26-THATIANE MEDEIROS FERREIRA  Crescer 15 a 17 anos 

  

27-VINICIUS AUGUSTO FIGUEIREDO FERRAZ  Crescer 15 a 17 anos 

28-YURI ALECSANDER COSTA DA ROCHA Crescer 15 a 17 anos 

Controle de frequência x faltas 

 

 

 

MESES FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

FALTAS 24% 19% 21% 23% 19% 39% 16% 29% 28% 19% 16% 

PRESENÇAS 76% 81% 79% 77% 71% 61% 74% 71% 72% 81% 84% 

 

 

 

 

Série 1

24% 19% 21% 23% 19%

39%

16%
29% 28%

19% 16%
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61%

74% 71% 72%
81% 84%

GRUPO DE 13 A 14 ANOS 

Série 1 Série 2
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8- EVASÕES NO ANO 

GRUPO 13 A 14: 

Bianca Gabrielle da Silva; beneficiária foi para Fundação Casa, por esse motivo ficou 

impossibilitada de continuar o projeto. 

 Bruno Gustavo Miranda de Moraes; realizada busca, porém cancelou a inscrição pois optou em 

participar no Movimento Jovem. 

Emellyn Eduarda dos Santos; realizado busca, e a mesma está realizando curso profissionalizante 

no mesmo horário do Projeto Crescer. 

 

 

 

    
        

    
        

MESES FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

FALTAS 27% 21% 21% 14% 19% 26% 28% 30% 31% 21% 24% 

PRESENÇAS 73% 79% 79% 86% 81% 74% 72% 70% 69% 79% 76% 
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João Vitor de Moraes da Silva Machado; realizado busca, porém a genitora cancelou a matrícula, 

segundo ela seu filho estaria em conflitos com outros adolescentes participantes do projeto. 

Maria Alice Vieira Cunha; beneficiária desistiu do projeto pois houve dificuldade na adaptação e 

integração, foi realizado busca, tanto com a adolescente bem como com a família sem sucesso no 

retorno. 

Wallison de Oliveira Camargo; realizado busca, onde genitora informou que, o adolescente não 

poderia continuar participando, pois estaria cuidando do irmão mais novo para que a mesma pudesse 

trabalhar. 

 

GRUPO DE 15 A 17 ANOS:  

Ana Paula Xerxes dos Santos; após participar da oficina CIEE, realizou uma prova e foi 

selecionada para estagiar no fórum da cidade. 

Ana Paula Aparecida Paes; saiu do CRESCER para participar da atividade de teatro. 

Eduardo Riquena Baptista Gomes; foi selecionado para o Projeto JEPOE 

Greicyane Lucielle de Meira Dias; foi selecionada para o Projeto JEPOE 

Joselaine Aparecida dos Santos; foi selecionada para o Projeto JEPOE 

Josias Rodrigues Ferreira; foi selecionado para o Projeto JEPOE 

Leandro de Oliveira Junior; foi selecionado para o Projeto JEPOE 

Luiz Gustavo Santos da Silva; foi selecionado para o Projeto JEPOE 

Luiz Carlos Chagas Vieira; beneficiário participou do projeto para conhecer, e não efetivou a 

inscrição devido o mesmo não estar frequentando nenhuma unidade escolar. Genitora e adolescente 

foram orientados da importância de estar inserido em unidade escolar e encaminhados ao Conselho 

Tutelar.  

Mayra da Silva Oliveira; completou 18 anos, e está no projeto do teatro. 

 

 

9- USUÁRIOS FORA DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Não há usuário inscrito no projeto fora do sistema educacional. 

 

 

 

  

10- BENEFICIÁRIOS INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO:  
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11- CRESCER 13 A 14 ANOS 

 

NOME NÚMERO NIS 
01-ABAD KAUA DE OLIVEIRA  

23711988217 

02-ANA BEATRIZ DE ALMEIDA SILVA 

23811559040 

03-BIANCA GABRIELLE DA SILVA  

12191052667 

04-BRUNA CRISTINA BATISTA DA SILVA  

21205406982 

05-DENIS BUENO DA SILVA JUNIOR 

23811556041 

06-DERICK WILLIAN XERXES  

20444307790 

07-EMELLY VITORIA DE OLIVEIRA  

                       12819072269 

08-EMELLYN EDUARDA DOS SANTOS 

21202943146 

09-GIOVANA GAIDAGI MACHADO DANTAS  

23686066102 

10-GUILHERME GONCALVES DOMINGOS  
21202943146 

11-GUSTAVO HENRIQUE BORGES 

16326098859 

12-JOAO VITOR SOARES DE OLIVEIRA 

23821272399 

13-JORGE MANOEL DOS SANTOS BRISOLA 

16286015508 

14-KAUA EDUARDO OLIVEIRA DOS ANJOS 

16114415664 

15-KAUA FELIPE DE OLIVEIRA GUEDES  

16458174951 

16-KAYKE OTAVIO DE SOUZA ROCHA DUTRA  

16302871345 

17-LARISSA RAFAELY DE SOUZA  

16491253822 

18-MILENE CAMILE DE OLIVEIRA FURTADO 

16508820908 

19-MIRIAN KAUANY DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

16474003112 

20-SARA KAILANE CRISTINA DOS SANTOS 

TRINDADE 16612247259 

21-TAYNARA CRISTINA THOMAZ SANTOS AFONSO  

16664007933 

22-WALISSON DE OLIVEIRA CAMARGO  

16697653443 
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Grupo 13 a 14 anos e 11 meses:  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

NOME DO ALUNO NÚMERO NIS 

01-ADRIELE ELESBAO DA SILVA 16103500819 

02-ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA  21025129115 

03-ANA PAULA XERXES DOS SANTOS 16109702847 

04-ANA PAULA APARECIDA PAES DE 

OLIVEIRA 21203418274 

05-CHARLES LIMA BRISOLA  16601366758 

06-EDUARDO RIQUENA BAPTISTA GOMES 16132295454 

 

07-EMANUELE LUANA AIRES DE PAULA  21267304156 

08-EMELY VITORIA DE OLIVEIRA  16109244970 

09-GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS SILVA  16302474206 

 

10-GRAZIELE RODRIGUES SOARES  16242587190 

 

11-GREICYANE LUCIELLE DE MEIRA DIAS  16250231049 

12-GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA  16258382739 

13-GUILHERME GAIDAGI MACHADO DANTAS  23686066110 

14-HENRIQUE RIQUENA BAPTISTA GOMES 16132318993 

15-JOSELAINE APARECIDA DOS SANTOS 16238380811 

16-JOSIAS RODRIGUES FERREIRA  16232584431 

17-LEANDRO DE OLIVEIRA JUNIOR  16111698932 

18-LUIS GUSTAVO SANTOS DA SILVA NÃO 

23-YURI XERXES DOS SANTOS 

16338631298 
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19-MAICON DOUGLAS NOGUEIRA SOARES 16469121048 

20-MATEUS AUGUSTO CARDILHO DE 

CAMPOS XAVIER 16434133325 

21-MAYRA DA SILVA OLIVEIRA  16431972725 

 

22-MURILO ROBERTO DE QUEIROZ 16630906218 

 

23-NATALIA ALVES DA SILVA  16664782287 

 

24-STHEFANY GABRIELE FRANCISCO 

SANTOS 20166317025 

25-TAINARA OLIVEIRA DA SILVA 16587389946 

 

26-THATIANE MEDEIROS FERREIRA  16651374061 

  

27-VINICIUS AUGUSTO FIGUEIREDO FERRAZ  NÃO 

28-YURI ALECSANDER COSTA DA ROCHA 16258444475 

 

 

11- TOTAL ANUAL DO INVESTIMENTOS NO PROJETO ATRAVÉS DO REPASSE: 

97.000.000 

 

12- AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO COM FAMÍLIAS 

 23/02/2018- Exibição do filme “Liga da Justiça” 

O filme foi exibido no salão do CESIM, para conhecimento e integração entre Instituição, 

pais, beneficiários e comunidade. 

Justificativa de lista de presença; não houve lista de presença e nem fotos neste evento, 

pois o evento foi proporcionado para um momento de entretenimento, onde contou com 

aproximadamente 30 expectadores. 

 

 08/03/2018 – Evento em Homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

Com o evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, foi apresentado slides com 

fotos das oficinas (Projeto Conviver) que aconteciam no ano passado, onde muitas mulheres 

presentes participaram. Também houve, pelo quarto ano consecutivo doação de 500 pares de sapatos 
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que foram doados pela empresária Melissa Barth para as beneficiarias, e mães dos beneficiários do 

projeto crescer.   

Justificativa de lista de presença: o evento contou com aproximadamente 120 participantes 

porem, não houve lista de presença.                                   
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04/04/2018 - Palestra Educação Sócio emocional 

Ministrada pela Coach: Lilian Domingos 

A Palestra foi ministrada pela coach Lilian Domingos, com a participação dos adolescentes 

e de suas mães. A palestrante trouxe temas voltados à conflitos emocionais vivenciados entre pais 

e filhos, escola e comunidade. Com ilustrações em slides e linguagem empática, tratou o difícil tema 

de forma bastante lúdica e simples para maior entendimento dos participantes. 

Justificativa de lista de presença: a lista de presença desta apresentação não será 

enviada, pois foi danificada por acidente, porem está anexada na pasta do projeto. 
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19/04/2018-Grupo de Tetro Tapanaraca 

Tema: “Nosso Oz é Mágico 

A apresentação do teatro trouxe uma releitura do clássico “O Mágico de Oz”, 

proporcionando momento de resgate de memórias da infância, e a emoção de um musical ao vivo 

com a música “Over the Rainbow” (Além do Arco-íris).  

Justificativa de lista de presenças: esse evento contou com aproximadamente 30 expectadores, 

não houve lista de presença. 
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25/04/2018- EVENTO DE FINALIZAÇÃO DO 1º MÓDULO “CIDADANIA” 

Com a finalização de módulo, o grupo de 13 a 14 anos prepararam apresentações em slides, 

números de dança e música, além da participação no teatro que foi escrito e encenado por eles 

mesmos. 

 O grupo de 15 a 17 anos superou expectativas, pois sob a liderança de uma das 

beneficiárias criaram e organizaram todo o evento. Através do Estatuto da Criança e do Adolescente 

como pano de fundo, escreveram e representaram uma peça teatral que retratava a vida de uma 

criança explorada e furtada de seus direitos, onde houve uma grande reviravolta quando ela teve 

reconhecida sua prioridade de atendimento social. 
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06/07/2018- FESTA JULINA” 

As famílias foram convidadas a participar da festa julina para que pudessem prestigiar a 

apresentação de dança desenvolvida pelos adolescentes com a participação de todos os monitores, 

onde a orientadora social dançou junto com os usuários, valorizando a iniciativa do grupo. Podemos 

ressaltar que aproximadamente 80% dos familiares do projeto CRESCER, estiveram presentes 

participando do evento. 
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31/07/2018 FINALIZAÇÃO DO 2º MÓDULO “LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO” 

No fechamento de módulo pais e convidados estiveram presentes prestigiando os 

adolescentes, que tiveram a oportunidade de apresentar os trabalhos desenvolvidos por eles, e a 

oportunidade de mostrar como o projeto tem contribuído na vida pessoal e social de cada um. 
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09/08/2018- REUNIÃO DE PAIS 

Iniciamos o mês de agosto com o 3º modulo “Competências para o Mundo do Trabalho”, 

com reunião de pais e o intuito de aproximação e fortalecimento no relacionamento entre 

responsáveis e instituição, oportunizando conhecer o trabalho desenvolvido com o projeto. 
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31/10/2018 FINALIZAÇÃO DO 3º MÓDULO “MUNDO DO TRABALHO” 

No encerramento de módulo recebemos a atleta paraolímpica Jéssica Giacomelli, que foi 

beneficiária do CESIM, a mesma compartilhou com os adolescentes sua história de superação 

através do esporte, sendo exemplo e encorajando os adolescentes a não desistirem e alcançarem os 

sonhos almejados. 
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13/12/2018 FINALIZAÇÃO DO 4º MÓDULO   “SAÚDE E AUTOCUIDADO” 

Para o encerramento de módulo foi convidado os adolescentes que participaram do projeto 

durante o ano para participar prestigiando os trabalhos desenvolvidos pelos adolescentes que 

permaneceram, vivenciando assim um momento de emoção e unidade entre todos.  
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13- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

1º MÓDULO - TEMA “CIDADANIA” 

 

 

 

2º MÓDULO - TEMA “ LINGUAGEM E COMUNIÇÃO” 

Atividades desenvolvidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

MÊS 02 

  Nº de Oficinas no mês 

Socioeducativo 8 

Informática 3 

Música 1 

Esporte 6 

MÊS 03 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

MÊS 04 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

MÊS 02 

  Nº de Oficinas no mês  

Socioeducativo 10 

Informática 3 

Música 1 

Esporte 7 

MÊS 03 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

MÊS 04 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

MÊS 05 

  Nº de Oficinas no mês 

Socioeducativo 9 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 10 

MÊS 06 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

MÊS 07 

Socioeducativo 8 

Informática 5 

Música 5 

Esporte 8 

MÊS 08 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

MÊS 05 

  Nº de Oficinas no mês  

Socioeducativo 10 

Informática 5 

Música 5 

Esporte 10 

MÊS 06 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 

MÊS 07 

Socioeducativo 9 

Informática 5 

Música 4 

Esporte 9 

MÊS 08 

Socioeducativo 8 

Informática 4 

Música 4 

Esporte 8 
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3°MÓDULO - “MUNDO DO TRABALHO” E 4° MÓDULO -“SAÚDE E 

AUTOCUIDADO” 

Atividades desenvolvidas 

 

 

 

OBS: Nas planilhas acima podemos verificar o total das oficinas desenvolvidas por mês. 

 

 

 

 

 

  

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Nº de Oficinas no mês  

                                 MÊS 08 

Socioeducativo 08 

Informática 04 

Música 04 

Esporte 08 

MÊS 09 

Socioeducativo 08 

Informática 04 

Música 04 

Esporte 08 

MÊS 10  

Socioeducativo 10 

Informática 05 

Música 05 

Esporte 10 

MÊS 11 

Socioeducativo 07 

Informática 03 

Música 03 

Esporte 08 

MÊS 12 

Socioeducativo 04 

Informática 02 

Música 02 

Esporte 04 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

MÊS 08 Nº de Oficinas no mês 

                             MÊS 08 

Socioeducativo 08 

Informática 04 

Música 04 

Esporte 04 

MÊS 09 

Socioeducativo 08 

Informática 04 

Música 04 

Esporte 08 

MÊS 10 

Socioeducativo 09 

Informática 05 

Música 04 

Esporte 05 

MÊS 11 

Socioeducativo 07 

Informática 04 

Música 05 

Esporte 08 

MÊS 12 

Socioeducativo 03 

Informática 02 

Música 02 

Esporte 04 
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14- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES PARA AQUISIÇÃO 

DE CONHECIMENTOS  

 

17/05/2018 OFICINA DE PREPARAÇÃO PARA ENTREVISTA DE EMPREGO E 

POSTURA PROFISSIONAL 

A palestra foi ministrada pela instrutora de aprendizagem, Mayara Carolina Campos 

Queiroz do CIEE, sendo trabalhado os temas: Ética, Postura Profissional, Comunicação Verbal e 

Linguagem Corporal, Responsabilidade e Comprometimento no Ambiente de trabalho, Dedicação, 

Flexibilidade e trabalho em equipe.  

Com a palestra, os adolescentes puderam participar de uma dinâmica em grupo “Diferenças 

Pessoais”, que por meio de experiência lúdica, puderam descobrir algumas de suas competências e 

habilidades profissionais. Foi apresentado dicas e técnicas usadas pelos candidatos para se destacar 

em entrevistas de emprego, sobre os diferentes comportamentos, postura profissional adequada, 

elencando os perfis profissionais mais procurados pelo mercado de trabalho. 

Ao término, todos participantes receberam certificado de participação, e preencheram o 

formulário para concorrer a vagas de emprego no Programa Jovem Aprendiz Legal-CIEE 

Itapetininga.   

Fotos e lista de presença 
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12/06 e 13/06 de 2018 EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DE THEODOR PREISING 

Sinfonia de uma Metrópole é uma exposição sobre o Estado de São Paulo através do 

fotógrafo alemão naturalizado brasileiro Theodor Preising. 

            Theodor Preising tem um conjunto significativo de imagens que durante mais de 25 anos 

teve atuação expressiva na imprensa, órgãos governamentais, feiras e publicações internacionais.  

Os adolescentes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o estado de São Paulo 

de uma forma ilustrativa agradando a todos que estiveram presente na exposição.   

Fotos e lista de presença 
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17 e 18 de julho de 2018-REVISTA TOP CIDADE 

Neste módulo diante do tema trabalhado “linguagem e comunicação”, os adolescentes 

tiveram a oportunidade de visitar e conhecer a sede da revista TOP CIDADE, que através  de um 

bate papo com o responsável pela revista, Sr. Fabio, puderam conhecer de perto sobre o processo 

de elaboração da revista, fechamento das edições e a equipe de profissionais responsável por 

elaborar cada parte da revista. Foi relatado como surgiu a revista no município, os desafios que 

enfrentou e  porquê o objetivo da revista é retratar só as coisas boas. 
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                              22/08/2018 CINE ITAPETININGA E PADARIA SÃO JOÃO  

No mês de agosto o CESIM realizou um passeio no cine Itapetininga com os adolescentes, 

proporcionado um momento de lazer e descontração e assim vivenciando na prática um dos tipos 

de linguagem e comunicação trabalhado no módulo anterior. 
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20/09/2018 - TEATRO SESI EXPOSIÇÃO “CONEXÕES URBANAS” 

             A exposição reuniu instalações interativas e colaborativas de onze artistas e 

coletivos, onde os adolescentes puderam transitar e interagir entre as obras, tornando-se parte da 

exposição.  

Conexões Urbanas propõe um espaço imersivo com obras em diversas linguagens, 

oferecendo uma experiência multissensorial agradando os adolescentes que puderam aprender 

muito sobre o trabalho e a obra de arte dos atristas. 
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24/10/2018 -  PALESTRA SOBRE A PROFISSÃO E O TRABALHO DE UM FOTÓGRAFO 

               Os adolescentes participantes do projeto puderam vivenciar através de uma roda de 

conversa com dois profissionais da área de um momento de aprendizado sobre a profissão de 

fotógrafo. Durante a palestra os adolescentes puderam manusear os equipamentos que os 

profissionais trouxeram proporcionando um maior conhecimento a todos. 
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25/10/2018 - PASSEIO CIRCO STANKOWICH 

             No mês de outubro, em comemoração ao mês das crianças, foi realizado um passeio ao circo 

Stankowich proporcionando aos adolescentes um momento cultural e de lazer, onde puderam 

vivenciar uma nova experiência, associando conhecimento e entretenimento. 
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21/11/2018 PALESTRA ÁLCOOL E DROGA-PSICÓLOGO CAPS AD 

Palestra sobre álcool e drogas ministrada por um profissional psicólogo especialista na 

área, que explicou aos adolescentes sobre o uso recreativo e abusivo de drogas lícitas e ilícitas, e 

outros assuntos relacionados ao tema. 
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15-RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO, POR MÓDULO, COM 

ANÁLISE DESENVOLVIDA DOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PELOS 

ADOLESCENTES COM DESTAQUE NA OFICINA SOCIOEDUCATIVA  

 

OFICINA: SÓCIOEDUCATIVA 

1º MÓDULO TEMA “CIDADANIA” 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

O Projeto Crescer (turma de 13 a 14 anos), teve início no dia 05 de fevereiro de 2018. O 

grupo ainda em construção, estava tímido e acanhado no início, o que exigiu muito trabalho de 

integração e socialização da articuladora social e demais monitores. A acolhida e o relacionamento 

interpessoal também foram aspectos bastante importantes, pois os beneficiários apresentaram 

rispidez ao se comunicarem, o que prejudica a formação de um comportamento camarada e 

harmonioso no grupo. 

Para resolver esses problemas realizamos muitas rodas de conversas com tema socialização, 

dinâmicas de integração e reconhecimento de qualidades individuais e coletivas (dinâmica do 

Presente e dinâmica do DEVO ou NÂO DEVO), além de uma sessão de cinema com beneficiários 

e seus familiares no salão do CESIM, para conhecimento do projeto e integração entre Instituição, 

pais e Comunidade, com o filme “Liga da Justiça”. 

No mês de março, após o sucesso de ações para melhora comportamental, o estabelecimento 

e concretização de normas e regras, foi possível dar segmento ao cronograma apresentando aos 

beneficiários o tema Cidadania de forma mais efetiva, como conceitos de Ética e Moral, Preconceito 

e Diferenças. Foi aplicado um instrumental sobre autoconhecimento e emoções, esse exercício é o 

marco zero deste grupo. 

 Usamos charges para ilustrar conceito de Honestidade, Solidariedade, Ética e Cidadania. 

Após análise os jovens realizaram apresentação oral sobre os temas. Foi possível apresentar folha 

com itens do Estatuto da Criança e do Adolescente, proporcionando o reconhecimento de Direitos 

e Deveres. Para reforço também foi utilizada a sala de informática, quando os jovens pesquisaram 

versões lúdicas e desenhadas do ECA. 

Para finalizar foram confeccionados cartazes sobre o ECA e desta forma absorver o conceito 

e conhecimento de cidadania. 

Importante dizer que todos esses tópicos foram tratados de forma bastante diversificada e 

lúdica, com o uso de vídeos, histórias, brincadeiras, dinâmicas, discussões e debates em grupo.  
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   No Mês de Abril foi possível tornar os questionamentos mais práticos, já que os 

beneficiários estavam habituados à temática. Foram realizados quizzes e resolução de situações 

problemas hipotéticos. Também foi realizada a palestra com a Professora Lilian Domingos, com o 

tema “Educação Sócio emocional”, tais atividades proporcionaram trabalhar em grupo, e otimizar 

o pensamento crítico acerca da vida familiar e social. 

Para finalização do módulo, foi realizado Evento de Fechamento de Módulo, que apresentou 

de forma artística os trabalhos realizados de toda Equipe Multidisciplinar (Esporte, Iniciação 

Musical, Informática e Socioeducativa). Nesta turma especificamente, os beneficiários prepararam 

apresentações em slides, números de dança e música, além da participação no teatro escrito e 

encenado por eles mesmos. 

Podemos concluir com o exposto acima, que os beneficiários melhoraram o seu conceito de 

autoimagem, e elevaram a autoestima, bem como a conscientização acerca da convivência em grupo 

e respeito ao outro. 

A espontaneidade, alegria e esforços coletivos, chamaram a atenção de pais e convidados 

presentes, que elogiaram à didática e desenvolvimentos de seus filhos neste Centro. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

O Projeto Crescer (turma de 15 a 17 anos), teve início no dia 01 de fevereiro de 2018.  No 

grupo deste ano, há muitos adolescentes que foram atendidos no ano passado, onde muitos 

desejaram continuar conosco, e por esse motivo o trabalho de integração foi mais tranquilo se 

comparado com o outro grupo turma (13 a 14 anos). Desta forma foi realizado uma pequena revisão 

de regras, combinados e integração com novos colegas.  

Como marco zero desta turma, foi desenvolvido um instrumental de autoconhecimento e 

comportamento social de cada um dos beneficiários, possibilitando à equipe social uma visão mais 

profunda de como se encontra o desenvolvimento físico, emocional e familiar dos adolescentes. 

Também foram realizadas rodas de conversa, dinâmicas de integração, reconhecimento de 

qualidades individuais e coletivas, e assim aprimorar a habilidade de convivência. 

Dando início a uma aproximação entre Comunidade e Instituição, foi proporcionado aos Pais 

e Beneficiários uma sessão de cinema no salão do Cesim com exibição do filme “Liga da Justiça”.  

No mês de março, apresentamos os Conceitos de Ética e Moral, Preconceito e Diferenças, 

com o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que proporcionou o reconhecimento 

de Direitos e Deveres, de forma bastante diversificada e lúdica, com o uso de vídeos, histórias, 

brincadeiras, dinâmicas, discussões e debates em grupo.  

Os temas trabalhados nas duas turmas foram iguais, porém explorados de formas diferentes, 

devido este grupo apresentar maturidade para discussões mais profundas. Alguns jovens desta turma 
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apresentam comportamento nocivos como bullying e rixas, mas é possível contornar a situação e 

tirar ensinamentos da prática da convivência, com diálogo e orientações individuais.  

No mês de abril foi possível tornar os questionamentos mais práticos, já que os beneficiários 

estavam habituados à temática. Foram realizados quizzes e resolução de situações problema 

hipotéticas. Também foi realizada palestra com a Professora Lilian Domingos, com o tema 

“Educação Socioemocional”, tais ações aprimoraram o pensamento crítico e emocional no que se 

refere na convivência familiar e social, além de melhorar as relações interpessoais dentro deste 

Centro. 

Para finalização desse tema, foi realizado Evento de Fechamento de Módulo, onde mais uma 

vez, essa turma superou expectativas, pois sob a liderança de uma das beneficiárias, criaram e 

organizaram todo o evento, que contou com a presença maciça de Pais e Comunidade. 

Através do Estatuto da Criança e do Adolescente como pano de fundo, escreveram e 

representaram com uma peça teatral, que retratava a vida de uma criança explorada, e furtada de 

seus direitos, onde houve uma grande reviravolta quando ela teve reconhecida sua prioridade de 

atendimento social. Desta forma pode-se concluir o quanto a turma adquiriu maturidade e 

consciência de trabalho em equipe, o que reflete nas relações entre eles, além de melhora de 

autoestima e consequentemente mais confiança em sua autoimagem 

 

2º MÓDULO - TEMA “LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO” 

                                                        CRESCER  13 A 14 ANOS 

O módulo de Linguagem e Comunicação foi iniciado no mês de maio, com uma reflexão 

acerca do desempenho da turma no evento de fechamento do 1º módulo. Tal reflexão é importante 

para desenvolver o senso crítico, e desta forma elevar a participação nas atividades propostas. 

Também foi possível realizar uma intervenção sobre preconceito, com o filme “A Cor da 

Pele”, ministrada pela nova assistente social Patrícia e assim estreitar os laços entre os jovens e a 

profissional. 

A orientadora social iniciou as atividades com a dinâmica, “Pedir Pizza”, onde divididos em 

equipes puderam desenvolver a produção em atendimento e entregas. Os jovens deveriam atender 

o pedido e executa-lo conforme combinado com o cliente. 

 A orientadora social usou um telefone celular para realizar chamada para os jovens, onde 

os mesmos deveriam atender as solicitações, prestando atenção nas peculiaridades do pedido, além 

do endereço e pontos de referência. 

 Essa atividade desenvolveu a clareza e a eficácia na transmissão de mensagens, mesmo que 

em atividades corriqueiras. 
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Foi apresentado aos beneficiários um vídeo com o tema comunicação, explicando o que é 

comunicação verbal, não verbal e comunicação de massa, e após a exibição tivemos uma roda de 

conversa aprofundando a explicação. Com esse diálogo foi possível despertar a consciência da 

importância de uma boa comunicação. 

Também demos início ao Projeto Cartas, enfatizando a comunicação escrita. Tal projeto teve 

como ponto de partida o recebimento de cartas individuais escritas pela orientadora social para cada 

um dos beneficiários. Após lerem o conteúdo, todos responderam a carta, porem com condição de 

que deveriam ser escritas com os mesmos requisitos apresentados.  

Com esse exercício foi possível desenvolver a interpretação de texto, a escrita, a clareza de 

pensamento, a coesão e a coerência.   

Dando continuidade à temática, também realizamos pesquisa em jornais e revistas 

procurando o que é notícia, o que consiste em uma notícia – O que? Quando? Quem? Onde? Por 

que? 

Para descontrair a turma, foi desenvolvido uma brincadeira de mimica desenvolvendo a 

expressão corporal, treinando o controle do corpo, e da voz para aprimoramento da comunicação. 

É possível afirmar que os jovens desenvolveram competências como interpretação de texto, 

expressão de ideias com maior clareza, e ampliação de vocabulário, além de compreender mais 

acerca de comunicação verbal e não verbal (linguagem corporal, sinais, expressões faciais, 

símbolos). 

Através de uma dinâmica complexa, a orientadora social trouxe para o grupo “Interpretação 

de frases de cinema”, que visa desenvolvimento e entendimento de texto, além de expressão corporal 

e vocal. 

Com essa dinâmica foi possível ter um momento descontraído, já que muitas frases tinham 

teor humorístico, e esse clima contribuiu para que muitos jovens se soltassem e realizassem a 

brincadeira. Após o exercício houve uma roda de conversa sobre o medo da exposição em público. 

Nos encontros posteriores foi possível apresentar o Jornal Impresso como exemplo de mídia, 

meio de comunicação e informação. Foram realizadas pesquisas e busca de exemplos no que se 

refere a mídia impressa. 

Percebemos dificuldade na expressão de ideias na forma escrita e por esse motivo foi dado 

continuidade ao trabalho desenvolvido anteriormente (Projeto Cartas), mas desta vez com atividades 

voltadas a construção de notícias, entrevistas e seus métodos de aplicação. 

Apesar deste grupo ainda apresentar dificuldade em expor ideias, conseguimos perceber 

melhora nas atividades práticas, quando solicitamos que elaborassem um modelo de entrevista 

semiestruturada para alguém que admiram. 
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Para reforçar o tema Comunicação, realizamos um passeio ao SESI da cidade durante a 

exposição fotográfica “São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole” de Theodor Preising, um fotógrafo 

alemão naturalizado brasileiro, que contou em imagens fotográficas um período paulistano 

importantíssimo para o seu desenvolvimento atual. Os adolescentes se mostraram muito atentos a 

detalhes de informações e conhecimentos, que antes passariam despercebidos por seus olhos, e isso 

é fruto de um intenso trabalho desenvolvido pela equipe.  

Após a exposição, todos os beneficiários puderam usufruir da quadra esportiva coberta do 

SESI. 

No encontro posterior pudemos debater acerca do que a exposição  retratava, e de como uma 

imagem pode passar uma forte mensagem. 

É possível afirmar que os adolescentes desenvolveram ainda mais a capacidade de 

comunicação escrita, falada e corporal. Entenderam que o tom da voz e a maneira como 

interpretamos frases pode mudar o sentido do entendimento da mensagem, e que a imagem 

(fotografia, por exemplo) é um forte aliado na arte da boa comunicação.  

 Com a festa junina, os adolescentes ensaiaram uma dança temática, que nesse ano em 

conjunto com o grupo de 15 a 17 anos, trouxe a música “Feira de Mangaio” como tema, fazendo 

um trabalho em parceria com os monitores de música e esporte, já que retrata muito da cultura 

trabalhada por esses profissionais. 

Mesmo com o encerramento do módulo de Linguagem e Comunicação, o trabalho continuou 

a todo vapor, já que tínhamos muito trabalho ainda pela frente. 

A primeira das missões foi a conclusão dos ensaios para a festa julina da entidade, sempre 

buscando alinhar as ações comemorativas e extracurriculares, com os objetivos do módulo e do 

projeto. Aliás, a música e a coreografia executadas na festa, foram inspiradas no conteúdo das 

oficinas de iniciação musical, esporte e socioeducativa. 

Importante frisar que tivemos a colaboração dos beneficiários não apenas na dança, mas 

também auxilio na execução do som, criação da coreografia, organização do evento, montagem de 

figurinos e maquiagem; ou seja, mesmo os beneficiários que não se apresentaram, seja por timidez 

ou falta de traquejo, tiveram a participação e entusiasmo nesse importante evento do CESIM. 

Em roda de conversa no primeiro encontro após a Festa, foi possível perceber os efeitos 

dessa união e participação, pois os adolescentes estavam com a autoestima elevada e muito mais 

entrosados. 

Desde o início do módulo, os jovens demonstravam um grande interesse em realizar como 

fechamento de módulo um jornal mural. Importante dizer que a escrita e oratória foram muito 
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explorados durante as atividades, e diversas vezes esse tipo de comunicação foi usado como 

exemplo, podendo assim justificar essa vontade despertada pela mídia impressa. 

A fim de alimentar esse interesse, foi possível levá-los à redação da Revista Regional “TOP 

da Cidade”, do jornalista Fabio Arruda e sua esposa Vitória Terra. Durante o passeio, os 

beneficiários vivenciaram as etapas para a montagem da revista, tiveram acesso às tecnologias 

usadas e conversaram com alguns dos profissionais da revista. Cabe ressaltar que na oportunidade 

os jornalistas fizeram uma palestra de modo informal, acerca da importância do tema comunicação. 

O conteúdo da palestra serviu como ponto de partida para organização das equipes para a 

execução do Jornal Cesim, como batizaram o seu trabalho. 

De forma tímida, porém efetiva, essa turma executou trabalhos de pesquisa e reescrita de 

matérias de outros veículos de comunicação, sempre sendo orientados a conferir a veracidade das 

informações. Importante ressaltar a preocupação e capricho no que se refere a diversidade das 

colunas, buscando trazer informações e entretenimento em seu conteúdo.  

No fechamento de módulo, com a presença dos pais e convidados, apresentaram seus 

trabalhos com responsabilidade e comprometimento, superando a timidez com as técnicas 

aprendidas em atividades de orientação social. Tal esforço foi reconhecido pelas palavras da Irmã 

Mariza (presidente do CESIM) e também do jornalista Fabio Arruda Miranda (Revista TOP da 

Cidade), que pessoalmente conferiu os resultados da turma. 

 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

O módulo de Comunicação e linguagens foi iniciado no mês de maio, com uma reflexão 

acerca do desempenho da turma no evento de fechamento do 1º módulo. Tal reflexão é importante 

para desenvolver o senso crítico e desta forma elevar a participação nas atividades propostas. 

Também foi possível realizar uma intervenção sobre preconceito, com o filme “A Cor da 

Pele”, ministrada pela nova assistente social Patrícia e assim estreitar os laços dos jovens com a 

profissional. 

A orientadora social iniciou as atividades com a dinâmica “Pedir Pizza”, onde divididos em 

equipes de produção, atendimento e entrega das pizzas, os jovens deveriam atender o pedido e 

executa-lo conforme combinado com o cliente. Importante ressaltar que os grupos se revezavam em 

atendimento, produção e entrega, onde a orientadora era sempre quem realizava os pedidos, 

tornando os pedidos cada vez mais peculiares. Essa atividade desenvolveu a clareza e a eficácia na 

transmissão de mensagens, mesmo que em atividades corriqueiras 

Foram realizadas atividades sobre comunicação verbal e não verbal, meios de comunicação 

e comunicação de massa. Para colocar em prática uma dessas modalidades, foi realizado o Projeto 
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Carta, onde a orientadora social escreveu a mão, uma carta para cada um dos beneficiários, com 

remetente, destinatário e todos os requisitos necessários para compor uma carta.  

Após lerem seu conteúdo, todos os jovens responderam a carta, porém com a condição de 

que deveriam ser escritas com os mesmos requisitos apresentados.  

O projeto foi um sucesso, pois todos os jovens escreveram cartas, desenvolvendo a 

interpretação de texto, escrita, clareza de pensamento, coesão e a coerência.   

Dando continuidade à temática, foi realizado pesquisa em jornais e revistas procurando o 

que é notícia, e o que consiste em uma notícia – O que? Quando? Quem? Onde? Por que? 

É possível afirmar que os jovens desenvolveram competências como interpretação de texto, 

expressão de ideias com maior clareza, e ampliação de vocabulário, além de ter uma maior 

compreensão acerca de comunicação verbal e não verbal (linguagem corporal, sinais, expressões 

faciais, símbolos) 

Importante ressaltar que em vários encontros a orientadora social se encarrega em amenizar 

conflitos entre os jovens, sempre trazidos da comunidade ou da escola, que se revelam durante a 

observação da profissional. 

Com muita sensibilidade as questões são tratadas em roda, ou com orientação individual da 

orientadora e da assistente social, evitando o conflito com muita mediação.  

Há dois grupos com rivalidade no grupo, mas é possível afirmar que já houve melhora, pois, 

muitos beneficiários já cederam e conversam entre si, pois entendem a importância de estar neste 

projeto, tendo em seus monitores mediação dos conflitos e orientações necessárias. 

Dando continuidade no módulo de Linguagem e Comunicação, foi realizado dinâmica de 

Interpretação de Frases Famosas, onde cada um dos adolescentes deveria interpretar a frase sorteada 

de maneira mais significativa possível, trabalhando o desenvolvimento de expressão corporal e 

vocal. Tal dinâmica também serviu como uma forma de quebra gelo e integração, pois essa turma 

ainda apresenta dificuldades de interação.   

Através do trabalho que visa o desenvolvimento de compreensão e interpretação de texto, 

foi apresentado aos jovens a Mídia Impressa (jornais e revistas) como importante ferramenta de 

comunicação. No decorrer dos encontros, pesquisamos sobre como montar uma entrevista e como 

tais informações podem enriquecer o conhecimento e a maneira de se comunicar. 

Como exemplificação prática do tema realizamos uma saída externa com os jovens para o 

SESI da cidade a fim de  vermos a exposição fotográfica “São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole” 

do fotógrafo Theodor Preising. Na oportunidade os jovens deveriam pesquisar e entrevistar a 

profissional do SESI acerca da exposição, obtendo maiores informações do evento. Após a 

exposição os beneficiários puderam jogar em uma das quadras cobertas da escola. 
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Importante dizer que todos os adolescentes realizaram com competência a coleta de 

informações e desta forma pudemos desenvolver em sala os passos para a construção de uma notícia, 

com todos os elementos de informação necessários. 

Com o auxílio de vídeos, ilustramos de forma clara a importância do ato de ouvir, 

compreender, interpretar e responder com competência vocal, verbal e corporal as questões que são 

apresentadas no dia a dia. 

Podemos afirmar que apesar dos desafios os beneficiários colocaram em prática as 

competências de interpretação de texto, oratória e exposição de ideias, de forma clara e competente, 

além de terem um contato mais próximo com a Mídia Impressa. 

Com a proximidade das festividades juninas, demos início aos ensaios da dança temática, 

que nesse ano foi em conjunto com o grupo Crescer de 13 a 14 anos, e trouxe a música “Feira de 

Mangaio” como tema, fazendo um trabalho em parceria com os monitores de música e esporte, já 

que retrata muito da cultura trabalhada por esses profissionais. 

          Próximo ao encerramento do módulo de Linguagem e Comunicação, o trabalho continuou a 

todo vapor, já que tínhamos muito trabalho ainda pela frente. 

A primeira das missões foi a conclusão dos ensaios para a festa julina da entidade, sempre 

buscando alinhar as ações comemorativas e extracurriculares, com os objetivos do módulo e do 

projeto. Aliás, a música e a coreografia executadas na festa, foram inspiradas no conteúdo das 

oficinas de iniciação musical, esporte e socioeducativa. 

Importante frisar que tivemos a colaboração das duas turmas que trabalharam em conjunto 

não apenas na dança, mas também auxilio na execução do som, criação da coreografia, organização 

do evento, montagem de figurinos e maquiagem; ou seja, mesmo os beneficiários que não se 

apresentaram, seja por timidez ou falta de traquejo, tiveram a participação e entusiasmo nesse 

importante evento do CESIM. 

Após a festa em roda de conversa, foi possível perceber os efeitos dessa união e participação, 

pois os adolescentes estavam com a autoestima elevada e muito mais entrosados. 

Desde o início do módulo, os jovens demonstravam um grande interesse em realizar como 

fechamento de módulo um jornal mural. Importante dizer que a escrita e oratória foram muito 

explorados durante as atividades, e diversas vezes esse tipo de comunicação foi usado como 

exemplo, podendo assim justificar essa vontade despertada pela mídia impressa. 

Afim de alimentar esse interesse, foi possível levá-los à redação da Revista Regional “TOP 

da Cidade”, do jornalista Fabio Arruda e sua esposa Vitória Terra. Durante o passeio, os 

beneficiários vivenciaram as etapas para a montagem da revista, tiveram acesso às tecnologias 
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usadas e conversaram com alguns dos profissionais da revista. Cabe ressaltar que na oportunidade 

os jornalistas fizeram uma palestra de modo informal, acerca da importância do tema comunicação. 

Com essas informações e a supervisão da orientadora social os passos seguintes foram a 

elaboração dos conteúdos e a divisão de tarefas para a montagem do jornal mural.  

A turma se dividiu em grupos (colunas) deste jornal, formando equipes para escrever sobre 

temas diferentes e tornar o jornal atrativo e diverso.  

Foi possível avaliar a capacidade de escrita, pesquisa, organização e também oratória, já que 

muitos grupos realizaram entrevistas com monitores da entidade. O resultado desses esforços foi 

ótimo, com a elaboração do Jornal JDC (Jovens Desenvolvedores da Comunidade), e uma 

apresentação que surpreendeu aos pais, monitores e visitantes, já que o jornalista Fabio Arruda da 

Revista TOP da Cidade, veio pessoalmente conferir os resultados da turma. 

A desenvoltura da fala, a postura profissional e a qualidade do conteúdo são formas de 

comprovar que os objetivos do módulo foram contemplados. 

Cabe ainda salientar, sempre atenciosos com as problemáticas desse grupo constantemente 

a equipe trabalha com rodas de conversa trazendo reflexão sempre ao final de cada encontro, para 

poder avaliar, participação e comportamento dentro da proposta do projeto. Como já relatado 

anteriormente, essa turma apresenta problemas de relacionamento interpessoal, que em conjunto os 

monitores reiteram ações enérgicas para manutenção do bom andamento do projeto, mas também 

ações de acolhimento e aconselhamento individual e coletivo, para a busca da solução de problemas. 

 

3º MÓDULO – TEMA-“MUNDO DO TRABALHO” 

CRESCER  13 A 14 ANOS 

No mês de agosto foi dado início ao terceiro módulo do projeto: Mundo do Trabalho; 

trazendo a missão de tornar o assunto interessante a adolescentes tão jovens, 13 a 14 anos. 

            Iniciamos o módulo trabalhando vocação, com o vídeo “o que é vocação? ”, onde em roda 

de conversa pudemos discutir sobre o que temos facilidade de fazer, o que são talentos, como é 

importante se conhecer, e desta forma poder perceber quais são as coisas que mais nos 

identificamos. 

            Também foi trabalhado atividades lúdicas com dinâmicas e brincadeiras, auxiliando na 

compreensão dos conceitos de missão e propósito de vida, podendo ter um entendimento nas áreas 

de humanas, exatas e biológicas, e como tudo tem a ver com perfis e personalidade.  

 A fim de aprimorar o conhecimento dos beneficiários, foi fundamentado os conceitos de 

Presidencialismo, Parlamentarismo e Monarquia, também dispondo constantemente de rodas de 

conversas acerca dos temas desenvolvidos.  
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Diante da visita à revista TOP da Cidade; realizada no módulo anterior; os usuários optaram 

por trabalhar a profissão fotógrafo, sendo esta umas das profissões que tiveram a oportunidade de 

se inteirarem na visita.  

Perante isto, os adolescentes pesquisaram sobre a história da fotografia, o curso, o salário e 

mercado de trabalho, selecionaram fotos para a confecção de cartazes. Concomitantemente, foi 

transmitido trechos do filme “ Os estagiários”, retratando a inserção ao mundo do trabalho, 

descrevendo a vida dos estagiários.  

Também foi realizada roda de conversa com a assistente social e montagem dos cartazes 

sobre a profissão Fotógrafo.  

Com o intuito de estreitar os laços dos beneficiários com a nova orientadora social; tendo 

em vista que houve uma mudança, com a saída da então orientadora em agosto; houve muita roda 

de conversa sobre os temas trabalhados e o módulo em questão, como as profissões desejadas pelos 

usuários e programas governamentais para o ingresso a uma Universidade, como Sisu e Prouni.  

Na intenção de tornar as pesquisas e atividades desenvolvidas mais próximas dos 

adolescentes, foi realizada uma Palestra com dois fotógrafos profissionais, estes explicaram um 

pouco sobre a realidade dessa profissão, mostraram os equipamentos utilizados, deixando os 

usuários manusearem e até tirarem fotos uns dos outros; momento esse de muito conhecimento e 

descontração. 

Para a finalização do módulo, foi colocado em exposição os cartazes confeccionados e as 

fotos tiradas pelos próprios usuários no dia da Palestra. Alguns beneficiários explicaram aos pais e 

convidados os temas trabalhados no módulo, a profissão de fotógrafo escolhida e como todo o 

trabalho foi desenvolvido  

             É importante lembrar que todas atividades otimizadas, tiveram como propósito despertar o 

autoconhecimento dos adolescentes e direcioná-los à realidade do mundo do trabalho, estimulando-

os a autonomia e a mudança da realidade atual em que vivem.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

No mês de agosto, iniciou-se o novo módulo: “Mundo do Trabalho”; muito aguardado pelo 

grupo de 15 a 17 anos, devido apresentarem muitas dúvidas acerca de mercado de trabalho. Sendo 

assim iniciamos o módulo com a questão da vocação, em atividade audiovisual, com o vídeo “o que 

é vocação? ”, que falou sobre porque é importante entender suas habilidades e particularidades para 

a construção de um profissional completo e feliz. Tal vídeo fez com que os adolescentes 

percebessem que cada um deles tem um perfil com suas habilidades e dificuldades, e que é 

importante reconhecê-las.  
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             Puderam também compreender o porquê ter um emprego ou uma profissão, diante disso foi 

possível perceber que eles têm pouco conhecimento sobre conceitos de direitos trabalhistas, o que 

fez a necessidade de resgatar esses conceitos para que todos pudessem acompanhar o conteúdo 

A fim de aprimorar o conhecimento dos beneficiários, foi fundamentado os conceitos de 

Presidencialismo, Parlamentarismo e Monarquia, também dispondo constantemente de rodas de 

conversas acerca dos temas desenvolvidos. 

Também foi trabalhado atividades lúdicas com dinâmicas e brincadeiras, auxiliando na 

compreensão dos conceitos de missão e propósito de vida, podendo ter um entendimento nas áreas 

de humanas, exatas e biológicas e como tudo tem a ver com perfis e personalidade.  

Com o intuito de estreitar os laços dos beneficiários com a nova orientadora social; tendo 

em vista que houve uma mudança, com a saída da então orientadora em agosto; houve muita roda 

de conversa sobre os temas trabalhados e o módulo em questão, como as profissões desejadas pelos 

usuários e programas governamentais para o ingresso a uma Universidade, como Sisu e Prouni.  

Deste modo, cada usuário desenvolveu um cartaz de acordo com a profissão que futuramente 

deseja exercer, contendo informações como o curso universitário, mercado de trabalho, salário e 

funções desempenhadas.   

Para a finalização do módulo, foram expostos os cartazes confeccionados e alguns 

adolescentes explicaram aos pais e convidados  como o módulo foi desenvolvido e quais os temas 

trabalhados, também contando sobre a própria profissão escolhida, das quais poucos pais tinham 

conhecimento.  

É importante lembrar que todas atividades otimizadas, tiveram como propósito despertar o 

autoconhecimento dos adolescentes e direcioná-los à realidade do mundo do trabalho, estimulando-

os à autonomia e a mudança da realidade atual em que vivem.  

 

4º MÓDULO – TEMA- “SAÚDE E AUTOCUIDADO” 

CRESCER  13 A 14 ANOS 

             No mês de novembro foi dado início ao último módulo do ano: Saúde e Autocuidado, este 

de extrema importância e esclarecedor aos adolescentes dessa faixa etária, 13 a 14 anos. 

Para introduzir o módulo, foi realizada uma roda de conversa com a orientadora social, nesta 

foi distribuído uma pequena folha, onde os beneficiários colocaram de forma anônima uns para os 

outros as dúvidas que tinham sobre sexualidade, saúde e uso de drogas. Tendo em vista que a maioria 

das dúvidas eram em relação a sexualidade e mudanças do corpo, foi cometida uma palestra com a 

assistente social sobre esse tema, retratando a fase vivenciada nessa faixa etária e esclarecendo 

objeções. 
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Após a palestra foi trabalhado o corpo humano e suas diferenças de acordo com o gênero 

masculino e feminino, os métodos contraceptivos existentes e a função específica de cada um e as 

DST´s, dando ênfase àquelas mais conhecidas e as mais comuns, levando-os a refletir sobre os 

cuidados necessários para uma vida sexualmente saudável.  

Para ilustrar o momento de conflito vivenciado pelos usuários na fase da adolescência, foi 

transmitido o filme “Confissões de Adolescentes”, onde retrata a realidade de quatro irmãs, dos 

doze aos dezenove anos, cada uma com suas dificuldades e embates, porém todas tentando 

atravessar esse período compartilhando as próprias vivências. Com o filme, foi esclarecido mais 

algumas questões e encerrando o tema sexualidade com êxito.  

Para falar sobre o tema de Álcool e droga, foi realizada uma palestra com um psicólogo do 

CAPS – AD. Este iniciou com uma roda de conversa, a fim de conhecer um pouco mais a realidade 

dos usuários, depois explicou sobre o uso recreativo e abuso, drogas licitas e ilícitas e outros 

assuntos relacionadas ao tema. Para finalizar, dividiu os adolescentes em quatro grupos e distribuiu 

para cada grupo uma história de um dependente, onde precisaram desenhar o personagem, descrever 

o motivo deste estar em tal situação e apresentar soluções para a reintegração social e psicológica 

do dependente. Os beneficiários se mostraram bem participativos, uma vez que, em um outro 

momento com a orientadora social, eles partilharam entusiasmados o que sentiram e gostaram em 

relação à palestra, sentindo-se até à vontade para contarem própria realidade referente ao tema.  

Para concluir o módulo, foi desenvolvida uma pesquisa dos temas trabalhados, na sala de 

informática, pelos próprios usuários para a confecção de cartazes. Na finalização de módulo, esses 

cartazes foram expostos, e alguns beneficiários falaram aos pais e convidados sobre o como foi 

trabalhado e os conhecimentos adquiridos. Por ser encerramento do último módulo teve a 

participação dos beneficiários que passaram pelo Projeto CRESCER e não puderam permanecer o 

ano todo, momento esse de emoção e partilha de conhecimentos e vivências.  

A orientadora social junto à equipe, constantemente realizou trabalhos de resgate de jovens 

faltosos, assim como o trabalho de observação acerca de mudanças de comportamento. O perigo do 

envolvimento com o uso de drogas e álcool e a instabilidade emocional apresentada por nossos 

jovens foram características sempre trabalhadas no projeto.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

No mês de novembro foi dado início ao último módulo do ano: Saúde e Autocuidado, este 

de extrema importância e conhecimento.  

Para introduzir o módulo, foi realizada uma roda de conversa com a orientadora social, nesta 

foi distribuído uma pequena folha, onde os beneficiários colocaram de forma anônima uns para os 

outros as dúvidas que tinham sobre sexualidade, saúde e uso de drogas. Tendo em vista que a maioria 
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das dúvidas eram em relação a sexualidade e mudanças do corpo, foi cometida uma palestra com a 

assistente social sobre esse tema, retratando a fase vivenciada nessa faixa etária e esclarecendo 

objeções. 

Após a palestra foi trabalhado o corpo humano e suas diferenças de acordo com o gênero 

masculino e feminino, os métodos contraceptivos existentes e a função específica de cada um e as 

DST´s, dando ênfase aquelas mais conhecidas e as mais comuns, levando-os a refletir sobre os 

cuidados necessários para uma vida sexualmente saudável.  

Outro tema abordado nesse módulo foi o preconceito, em parceria com o monitor de 

esportes, a orientadora social utilizou do recurso audiovisual para transmitir o filme “Raça”, este 

retrata uma história real de um jovem atleta negro que vive na época do nazismo e ultrapassa os 

preconceitos para competir nas olimpíadas de Berlim, na modalidade de atletismo. Após a 

transmissão, foi realizada uma roda de conversa com os usuários, a orientadora social e o monitor 

de esporte, pautando temas como o bulling, a violência e a importância de almejar algo e acreditar 

que se pode conseguir.  

Para falar sobre o tema de Álcool e droga, foi realizada uma palestra com um psicólogo do 

CAPS – AD. Este iniciou com uma roda de conversa, a fim de conhecer um pouco mais a realidade 

dos usuários, depois explicou sobre o uso recreativo e abuso, drogas licitas e ilícitas e outros 

assuntos relacionados ao tema. Para finalizar, dividiu os adolescentes em quatro grupos e distribuiu 

para cada grupo uma história de um dependente, onde precisaram desenhar o personagem, descrever 

o motivo deste estar em tal situação e apresentar soluções para a reintegração social e psicológica 

do dependente. Os beneficiários se mostraram bem participativos, uma vez que, em um outro 

momento com a orientadora social, eles partilharam entusiasmados o que sentiram e gostaram em 

relação à palestra, sentindo-se até à vontade para contarem a própria realidade referente ao tema.  

Para concluir o módulo, os adolescentes escolheram, dentre os temas desenvolvidos: Drogas; 

para confeccionarem cartazes contendo as mais comuns entre o meio e algumas curiosidades. Na 

finalização de módulo, esses cartazes foram expostos, e alguns beneficiários falaram aos pais e 

convidados sobre o como foi trabalhado e os conhecimentos adquiridos. Por ser o encerramento do 

último módulo, teve a participação dos beneficiários que passaram pelo Projeto CRESCER e não 

puderam permanecer o ano todo, momento esse de emoção e partilha de conhecimentos e vivências.  

A orientadora social junto com a equipe, constantemente realizou trabalhos de resgate de 

jovens faltosos, assim como o trabalho de observação acerca de mudanças de comportamento. O 

perigo do envolvimento com o uso de drogas e álcool e a instabilidade emocional apresentada por 

nossos jovens, foram características sempre trabalhadas no projeto.  
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16- RELATÓRIO DO INSTRUMENTAL MARCO ZERO 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

 Após pesquisas, conversas e reuniões com a equipe multidisciplinar, a orientadora social 

criou o instrumental abaixo, como ferramenta de avaliação e ponto de partida (Marco zero) para o 

trabalho socioeducativo do Projeto Crescer do CESIM. 

A turma apresentou um perfil bem imaturo, exigindo que os temas fossem tratados com mais 

simplicidade. Foi possível perceber uma grande distorção na autoimagem desses jovens, muitos não 

apreciam sua própria personalidade e aparência. 

A vida no entorno tem grande significância para eles, fazendo com que muitas vezes repitam 

frases e comportamentos padrão, porém a grande maioria teme o envolvimento com o tráfico de 

drogas e a violência. Aliás, as palavras e comportamento violento também são bastante recorrentes 

na turma, que até mesmo de “brincadeira” dão tapas e respondem com palavrões. 

 Importante dizer que desde o primeiro dia de atividade tais comportamentos são 

trabalhados, porém resultados efetivos levam tempo por se tratar de um aspecto cultural. 

 A grande maioria dos jovens acredita que o caminho para uma melhora na qualidade de vida 

virá dos estudos e do trabalho. 

 O presente instrumento em muito contribuiu para dar início a um trabalho com 

direcionamento e personalizado ao perfil do nosso público alvo, otimizando esforços e estreitando 

os laços entre monitores e adolescentes. 

 

PONTOS DE RELEVÂNCIA DO MARCO ZERO: 

 IMATURIDADE 

 DISTORÇÃO DE AUTOIMAGEM 

 BAIXA AUTOESTIMA 

 COMUNICAÇÃO VIOLENTA (PALAVRÕES E AGRESSIVIDADE VERBAL) 

 COMPORTAMENTO VIOLENTO (EMPURRÕES, BRINCADEIRAS ESTÚPIDAS) 

INSTRUMENTAL: ENTREVISTA ATRAVÉS DE UM QUESTIONARIO DE 

PERGUNTAS 

1. COMO ME VEJO 

2. COMO ACREDITO QUE AS PESSOAS ME VEJAM 

3. COMO EU GOSTARIA DE SER 

4. COMO OS OUTROS GOSTARIAM QUE EU FOSSE 

5. TENHO MEDO DE ME TORNAR... 
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6. O QUE TENHO POTENCIAL PARA VIR A SER 

7. QUAIS OS CAMINHOS E FERRAMENTAS PARA ALCANÇAR MEUS 

OBJETIVOS 

 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Em reunião com a equipe multidisciplinar, após muito diálogo, foi criado pela orientadora 

social o instrumental abaixo como ferramenta de avaliação, e ponto de partida (Marco zero) para o 

trabalho socioeducativo do Projeto Crescer. 

Foi possível perceber que no grupo havia problemas de autoimagem e estereótipos. Muitos 

citaram o preconceito bairrista, pelo fato do bairro do Taboãozinho ser conhecido pelo tráfico de 

drogas.  

No grupo de meninas foi possível perceber o medo com relação à imagem, principalmente a 

obesidade. Com os meninos o maior medo é de ser tornar um “viciado” ou “traficante.  

Desta forma foi possível perceber que todos acreditam que o caminho para uma vida melhor 

é através dos estudos, apesar de apresentarem uma certa imaturidade diante de assuntos que exigem 

responsabilidade e conscientização da forma de agir e pensar, principalmente com preconceito e 

bullying. 

A figura da mãe tem uma força significativa pela grande maioria, sendo fato motivador para 

sonharem com uma vida melhor e mais confortável.  

Com o presente trabalho desenvolvido, pudemos nortear o andamento e a forma de 

direcionar os temas a serem melhor desenvolvidos entre o grupo. 

 

PONTOS DE RELEVÂNCIA DO MARCO ZERO: 

 IMATURIDADE 

 DISTORÇÃO DE AUTOIMAGEM 

 BAIXA AUTOESTIMA 

 INSEGURANÇA 

 PRECONCEITOS (BAIRRISMO, HOMOFOBIA) 

 COMUNICAÇÃO VIOLENTA (PALAVRÕES E AGRESSIVIDADE VERBAL) 

 COMPORTAMENTO VIOLENTO (EMPURRÕES, BRINCADEIRAS ESTUPIDAS) 

 APEGO À FAMILIA, EM ESPECIAL À FIGURA DA MAE (BIOLÒGICA, ADOTIVA 

OU DE CONSIDERAÇÃO) 

INSTRUMENTAL: ENTREVISTA ATRAVÈS DE UM QUESTIONARIO DE 

PERGUNTAS 
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8. COMO ME VEJO 

9. COMO ACREDITO QUE AS PESSOAS ME VEJAM 

10. COMO EU GOSTARIA DE SER 

11. COMO OS OUTROS GOSTARIAM QUE EU FOSSE 

12. TENHO MEDO DE ME TORNAR... 

13. O QUE TENHO POTENCIAL PARA VIR A SER 

14. QUAIS OS CAMINHOS E FERRAMENTAS PARA ALCANÇAR MEUS 

OBJETIVOS 

 

 

16.1 RELATÓRIO EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NO 

MARCO ZERO  

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Desde a aplicação do instrumental do Marco Zero, iniciou-se um trabalho interdisciplinar 

indo ao encontro daquilo que foi diagnosticado.  

Com base nesse instrumental, que foi criado e desenvolvido pela orientadora social que deu 

início ao ano, porém que se desligou da entidade em agosto; a assistente social e nova orientadora 

reaplicaram de forma oral, em uma roda de conversa dinâmica e muito participativa. 

Foi possível observar a evolução dos beneficiários em relação ao autoconhecimento, à 

autoimagem e a autoestima. Também ficou nítido o amadurecimento dos adolescentes, que 

deixaram as “panelinhas” se relacionando melhor uns com os outros, respeitando as diferenças, 

aprendendo a brincar saudavelmente e a respeitar os monitores e funcionários.  

Para concluir, é possível afirmar que houve uma evolução, com a cooperação e união dos 

monitores, orientadora social, assistente social e demais envolvidos no Projeto Crescer, foi 

desenvolvido um trabalho de muito empenho, mostrando aos beneficiários que eles poderiam agir 

diferente, menos agressivos, em busca da construção de uma nova realidade social e familiar em 

que vivem.  
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CRESCER 15 A 17 ANOS 

Desde a aplicação do instrumental do Marco Zero, iniciou-se um trabalho interdisciplinar 

indo ao encontro daquilo que foi diagnosticado, vale ressaltar que alguns beneficiários que iniciaram 

o ano no Projeto e responderam ao questionário deixaram de participar devido a inserção no JEPOE.  

Com base nesse instrumental, que foi criado e desenvolvido pela orientadora social que deu 

início ao ano, porém que se desligou da entidade em agosto; a assistente social e nova orientadora 

reaplicaram de forma oral, em uma roda de conversa dinâmica e muito participativa. 

Foi possível observar a evolução dos beneficiários em relação ao autoconhecimento, a 

autoimagem e a autoestima. Também ficou nítido o amadurecimento dos adolescentes, que 

deixaram as “panelinhas”, muito comum nessa turma de 15 a 17 anos, se relacionando melhor uns 

com os outros, respeitando as diferenças, aprendendo a brincar saudavelmente e a respeitar os 

monitores e funcionários, sem responder agressivamente.   

Para concluir, é possível afirmar que houve uma evolução, com a cooperação e união dos 

monitores, orientadora social, assistente social e demais envolvidos no Projeto Crescer, foi 

desenvolvido um trabalho de muito empenho, mostrando aos beneficiários que eles poderiam agir 

diferente, menos agressivos, em busca da construção de uma nova realidade social e familiar em 

que vivem.  

 

17-ATIVIDADES-MEIO 

1º MÓDULO TEMA “CIDADANIA” 

OFICINA: ESPORTE 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

A atividade de esporte neste módulo foi iniciada apresentando aos beneficiários regras e 

normas do projeto e da oficina, bem como a importância das atividades realizadas pela instituição.  

Na oficina de esporte iniciamos com a modalidade do voleibol, um esporte coletivo que 

exige muita concentração e disciplina, tendo sido desenvolvido de início as atividades pré 

desportivas de forma recreativa, com brincadeiras de controle da bola no jogo de salva para despertar 

interesse dos beneficiários na modalidade, causando dessa forma um impacto muito grande onde os 

beneficiários perceberam que o jogo aparentemente é simples, mas necessita de muita atenção e 

técnica.  

Seguimos as atividades com treinamentos de técnicas do jogo, trabalhando de forma lúdica 

para que os beneficiários não perdessem o interesse na modalidade.  
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Foi trabalhado com intensidade os movimentos básicos do voleibol, como toque, saques (por 

baixo e por cima), substituição, posicionamento e rodízio, com intuito de refinar a técnica para 

melhorar o desempenho deles na hora do jogo.  

Para finalizar foi proporcionado a eles diversos jogos de maneira adaptada, por conta do 

nosso espaço físico, também para que pudessem desenvolver as habilidades treinadas anteriormente, 

melhorando o sentido de coletividade e o trabalho em equipe.  

O módulo foi finalizado com a festa de encerramento, onde com a participação dos 

adolescentes realizamos uma apresentação para demonstrar os movimentos que adquiriram durante 

as oficinas.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

           Neste primeiro módulo de 2018, os conteúdos abordados com os beneficiários do Centro 

Social Irmã Madalena, mais precisamente no pátio da entidade, foram trabalhados atividades  

Recreativas coletivas, ginástica natural como relação com o meio ambiente e condicionamento 

físico e fundamentos básicos do basquetebol. 

           Todas as atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização 

padronizada, que se sucede em alongamento/aquecimento variados, correndo, em dupla, ou 

específico ao conteúdo, desenvolvimento no qual se relaciona ao conteúdo principal da aula; por 

fim, a contextualização conforme o conteúdo desenvolvido, por meio de uma dialética com o 

objetivo de propiciar e fortalecer a relação de união, amizade, compreensão e comprometimento 

entre os beneficiários, assim como estimular a reflexão da importância da prática de exercícios 

físicos utilizando o próprio corpo através da ginastica natural, e aprimoramento das habilidades 

motoras e capacidades físicas. 

           Os beneficiários demonstraram durante o primeiro módulo estar entendendo os conteúdos 

apresentados, e consequentemente o interesse durante a participação, pois é perceptivo o 

envolvimento entre eles e com as atividades. 

           Em conclusão, cabe ressaltar que durante as atividades de esporte, embora alguns 

adolescentes demonstrem particularidades nas escolhas de sua relação, “algo que acredito ser natural 

dos adolescentes” e alguns com dificuldades motora, acredito que com atividades específicas em 

equipe e muito diálogo estamos conseguindo reverter ou amenizar este quadro. 
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OFICINA: INCLUSÃO DIGITAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

O módulo teve início  com a apresentação do projeto, juntamente com a integração entre 

monitor e beneficiários. Foi discutido regras de convivência que deveriam cumprir durante os 

encontros.  

Foi apresentado o laboratório de informática onde foram orientados a manusear corretamente 

os equipamentos, conhecendo os periféricos e seus respectivos nomes, como ligar e desligar o 

computador com segurança. Entramos então no Windows 10, para que através disso pudéssemos ter 

uma base inicial com o objetivo de integrá-los facilmente ao ambiente computacional.   

Atividades desenvolvidas com conceitos de Hardware e Software, dispositivos de entrada e 

saída, manipulação e criação de pastas, conheceram a Área de trabalho e aprenderam as 

configurações básicas do Windows.  

Após esta primeira abordagem, passamos para o editor de texto “WORD”, com início na 

formatação básica de texto, aprendendo a alterar fonte, tamanho, cor, alinhamentos, parágrafos, 

espaçamento entre linhas e letra capitular. 

 O objetivo das atividades foi contemplar o que foi solicitado no 1º módulo, abordando o 

tema “Cidadania” indiretamente através dos textos.  

Com o objetivo de promover o fechamento desse módulo, tivemos uma breve introdução ao 

programa PowerPoint para realizar uma apresentação de slides onde os beneficiários digitaram os 

10 principais direitos do ECA e através disso aprenderam a formatar os slides colocando as 

ferramentas de transições, animações e Designer. Os slides foram lidos e apresentados por duas das 

beneficiárias durante o evento de fechamento. 

Concluímos o 1º módulo com um retorno satisfatório dos beneficiários, onde demonstraram 

um excelente desempenho, interesse e dedicação durante todos os encontros, com grande 

desenvolvimento nas atividades. 

 Notou-se uma evolução com relação à integração entre eles, fizeram amizades, um querendo 

ajudar o outro, o que facilitou muito na maneira de conduzir os encontros. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Iniciou-se o primeiro módulo com a apresentação do projeto, juntamente com a integração 

entre monitor e beneficiários. Foi discutido regras de convivência que deveriam cumprir durante as 

oficinas. 

 Foi apresentado o laboratório de informática onde foram orientados a manusear 

corretamente os equipamentos, conhecendo os periféricos e seus respectivos nomes, como ligar e 

desligar o computador com segurança.  
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           Dando prosseguimento às atividades, inserimos Windows 10, para que através disso 

pudessem ter uma base inicial com o objetivo de integrá-los facilmente ao ambiente computacional.  

Assim como os conceitos de Hardware e Software, dispositivos de entrada e saída, o que é um 

Sistema Operacional, manipulação e estruturas de pastas, conheceram a Área de trabalho, baixar e 

instalar temas do Windows, como utilizar o Printscrean e aprenderam as configurações básicas do 

Windows.  

           Após esta primeira abordagem, foi aplicado editor de texto “WORD”, atividades sobre 

formatação básica de texto, aprendendo a alterar fontes, tamanhos, cor, alinhamentos, parágrafos, 

espaçamento entre linhas, letra capitular, caixa de texto, inserir e formatar imagens online.   

As atividades foram realizadas com o objetivo de contemplar o que foi solicitado no 1º 

módulo, abordando o tema “Cidadania” indiretamente através dos textos.  

Oportunizando promover o fechamento desse módulo, destaque para os beneficiários que 

elaboraram o convite do evento de fechamento de módulo utilizando todas as ferramentas vistas 

durante a oficina. O convite foi impresso e entregue a eles para levarem aos pais ou responsáveis.  

Concluímos o 1º módulo positivamente, pois os beneficiários apresentaram bom 

desempenho, assimilaram a proposta apresentada e evoluíram de maneira significativa diante do 

que foi visto no início da oficina, muitos conseguiram realizar as atividades sem dificuldade, se 

integraram participando e desenvolvendo os conteúdos propostos. 

 

OFICINA: INICIAÇÃO MUSICAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

 Iniciou-se o primeiro módulo com os adolescentes de 13 a 14 anos com a Satividades de 

música Popular na Área da Percussão e apresentação dos beneficiários e monitor, foi discutido sobre 

rÍtmos que costumam ouvir, se já praticaram algum instrumento ou se há algum familiar que já 

tocou ou toca algum instrumento, alguns beneficiários informaram que já tocaram e outros que tem 

parentes que tocam.  

           Após a avaliação foi dado início às práticas e técnicas básicas com baquetas, corporal e 

prática em conjunto, incluindo aos pouco os instrumentos como Surdo, Caixa, Agogô, Xequerê e 

Ganzá, partindo de um revezamento para que cada beneficiário tivesse oportunidade de tocar todos 

os instrumentos e pudesse vivenciar suas diferenças de tamanhos e timbres.  

Foi trabalhado para maior entendimento dos beneficiários apresentações de vídeos e áudios, 

para que tivessem um maior entendimento da música e despertasse o interesse em praticar. 
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           Os adolescentes no início apresentaram dificuldades com a oficina de música, ao decorrer 

das atividades aplicadas pôde-se perceber a evolução, não apenas na coordenação motora, mas 

também no interesse em conhecer os ritmos.  

           Alguns beneficiários demonstraram maior dificuldades que outros, devido a coordenação 

motora, mais com práticas simples e direcionadas, acabaram por se encaixar cada um com o 

instrumento que despertasse maior interesse e de fácil manuseio. 

           A Conclusão que se pode afirmar é que em pouco tempo de oficina, houve uma evolução 

apesar das dificuldades motoras, podemos ressaltar que o obstáculo vem sendo superados a cada 

dia.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

            Iniciando a oficina de Música Popular na Área da Percussão, começamos com a apresentação 

dos adolescentes e monitor, falamos sobre ritmos que costumam ouvir, se já praticaram algum 

instrumento e se tem alguém na família que já tocou, alguns informaram que já tocaram e alguns 

que tem parentes que tocam.  

             Após a avaliação começamos a praticar técnicas básicas com baquetas, corporal e prática 

em conjunto, incluindo aos pouco os instrumentos como Surdo, Caixa, Agogô, Xequerê e Ganzá, a 

partir de um revezamento oportunizando todos a tocar os instrumentos e vivenciar suas diferenças 

de tamanhos e timbres.  

            Os Benificiários de 15 a 17 anos demonstram um grande interesse em praticar os 

instrumentos, as meninas se destacam pelo interesse na dança, nessa turma percebemos poucos com 

dificuldades motoras, em destaque a beneficiária com dificuldades pela deficiência física, porém 

com grande interesse nas atividades e um ótimo desenvolvimento.  

            Concluímos que com o desenvolvimento do Projeto houve um aumento na participação das 

atividades por parte dos beneficiários, estão sempre no horário e já na expectativa, com diálogo e 

muita paciência apresentam evolução significativa diante do que foi visto no início da oficina, 

muitos conseguiram realizar as atividades sem dificuldade, se integraram participando e 

desenvolvendo os conteúdos propostos. 

 

2º MÓDULO TEMA “LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO” 

OFICINA: ESPORTE 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Iniciado o módulo com a modalidade esportiva de handebol, de início realizamos uma parte 

de adaptação dos beneficiários adolescentes para essa modalidade com jogos recreativos que remete 

alguns movimentos básicos do handebol com passe e recepção de bola. 
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Através de um caráter atrativo, os jogos foram de grande interesse da maioria dos 

beneficiários com boa participação de todos.  

Dando prosseguimento, foi desenvolvido alguns exercícios para a melhora das técnicas e 

táticas da modalidade tais como, passe, arremesso, tiro de sete metros e tiro lateral através dos 

exercícios que desenvolvem a comunicação e o trabalho em equipe. 

Para reforçar executamos um jogo adaptado no qual misturamos as equipes, dando 

oportunidade para a participação de todos. Através de outra modalidade de futsal podemos ressaltar 

que foi mais simples de trabalhar, pois a maioria dos adolescentes já tinham o conhecimento básico, 

sendo assim foi aplicado alguns exercícios de posicionamento de ataque e defesa no jogo.  

              No mês de encerramento do módulo, foi realizado um campeonato de futebol de areia e 

voleibol, sendo a principal matéria do jornal mural como foi apresentado no encerramento do 

módulo. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Neste segundo módulo Linguagem e Comunicação o conteúdo abordado com os 

beneficiários do centro social Irmã Madalena, tendo como local de desenvolvimento da atividade o 

pátio da entidade, onde foram trabalhados como conteúdo os recursos educativos da capoeira e do 

boxe. 

Todas as atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização 

padronizada, que se sucede em alongamento/aquecimento variados, correndo em dupla, ou 

específico ao conteúdo; O desenvolvimento se relaciona ao conteúdo principal da atividade, cujos  

recursos são da capoeira e do boxe; por fim, a contextualização conforme o conteúdo desenvolvido, 

por meio de uma dialética e interpretação do conteúdo apresentado, visando despertar a prática 

educativa dos beneficiários. 

Com o objetivo de propiciar, fortalecer a relação de união, amizade, compreensão das 

diferenças, respeito entre os beneficiários, bem como estimular a reflexão e interpretação de diversas 

situações vividas, que vivem ou que irão vivenciar. 

Foi proposto atividades mais próximas possíveis do tema do módulo, utilizando a capoeira 

como recurso pedagógico e educativo, que com seus recursos como musicalidade, expressão 

corporal, características e instrumentos específicos, como EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO, 

explorando a importância da resolução de conflitos através do diálogo, e a possibilidade da 

interpretação através do boxe e da capoeira. Importante lembrar também que tivemos a visita e um 

bom papo com o professor e mestre de kung fu que leciona na entidade Rainha da Paz. 
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Os beneficiários demonstraram durante o segundo módulo estar entendendo os conteúdos 

apresentados, e consequentemente o interesse durante a participação, pois é perceptivo o 

envolvimento de todos com as atividades. 

Em conclusão vale salientar que durante as atividades, embora alguns beneficiários 

demonstrem particularidades nas escolhas de sua relação, “algo que acredito ser natural dos 

adolescentes” todos estão se relacionando, ou ao menos tentando se relacionar com os colegas, 

procurando corresponder à proposta do módulo e do projeto, pois participam das atividades 

assiduamente, portanto acredito que com atividades específicas em equipe, e muito diálogo podemos 

reverter ou amenizar este quadro. 

Finalizando os conteúdos do segundo módulo de 2018 abordamos com os beneficiários do 

centro social irmã Madalena, tendo como local de desenvolvimento da atividade, o pátio e a quadra 

de areia da entidade, atividades desportivas adaptada com  voleibol e handebol, utilizando o método 

global, onde os alunos se entretêm e se interessam mais pelas atividades, além da realização do 

projeto de férias entre os beneficiários, com atividades competitivas, utilizando o futebol e voleibol, 

cujos, conteúdos de entretenimento e educacional. 

Todas as atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização, 

que se sucede em alongamento/aquecimento de forma lúdica e específica ao conteúdo principal; O 

desenvolvimento do conteúdo principal da atitivdade foram os fundamentos, educativo, 

características do voleibol e handebol, contextualizada para a realidade de convivência em grupo, 

partindo da recreação específica da modalidade, para dos fundamentos propriamente dito do jogo, 

enfim utilizamos as modalidades como instrumento de uma dialética e interpretação, visando 

despertar a prática educativa dos beneficiários. 

Sempre em atenção ao objetivo das atividades que vai além de ensinar apenas o esporte em 

si, claro que os motiva à pratica do mesmo no dia a dia, porém o objetivo principal é de propiciar e 

fortalecer a relação de união, amizade, compreensão das diferenças e respeito entre os beneficiários, 

assim como estimular a reflexão e interpretação de diversas situações vividas, que vivem ou que 

irão vivenciar, as atividades desenvolvidas são próximas do tema do módulo, se contextualizada. 

Concluindo vale salientar que durante as atividades, embora alguns beneficiários 

demonstrem particularidades nas escolhas de sua relação, “algo que acredito ser natural dos 

adolescentes” todos estão se relacionando, ou ao menos tentando se relacionar com os colegas, 

procurando corresponder à proposta do módulo e do projeto, pois participam das atividades 

assiduamente, portanto acredito que com atividades específicas em equipe, e muito dialogo podemos 

reverter ou amenizar este quadro. 
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OFICINA: INCLUSÃO DIGITAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

 

Iniciamos o segundo modulo com o tema “Linguagem e Comunicação”, realizando leituras 

e digitação de textos sobre os assuntos: “linguagem Verbal e Não-Verbal”, “Os processos de 

comunicação”, seguido de uma breve explicação sobre o assunto, para que então pudéssemos 

formatar os textos de acordo com o solicitado pela monitora. 

Para desenvolvimento foi utilizado ferramentas do Word, como inserir e formatar imagens 

ao texto, alinhamentos, parágrafos, como colocar um texto em colunas. 

 Os adolescentes puderam elaborar um trabalho de pesquisa sobre as redes sociais antigas, 

para que tivessem um conhecimento de como era, e pudessem comparar aos atuais, utilizando as 

ferramentas do Word, sites de buscas e os comandos “copiar e colar”. Aprenderam sobre algumas 

peças internas do computador através do texto “ Montagem e manutenção de computadores” bem 

como inserir e formatar uma tabela.  

 Dando continuidade as atividades práticas de como inserir e formatar tabelas, através de 

exemplos como boletim escolar, cadastro de alunos e tabela de produtos. 

Foi abordado todo conteúdo já visto sobre formatação de textos, porem focando na revisão 

com explicações, atividades práticas, com o objetivo de sanar as dúvidas que ainda restaram sobre 

o conteúdo visto até o momento.  

Através da introdução ao PowerPoint, aprenderam todas as ferramentas de criação e 

apresentação de slides. Após terem aprendido as ferramentas, os beneficiários elaboração a primeira 

apresentação de slides com o tema “Higiene Pessoal”, para colocar em prática o que haviam 

aprendido. 

Prestes a finalizar o modulo foi trabalhado com os beneficiários ferramenta do PowerPoint, 

com apresentações de slides abordando o tema “A base da vida é o respeito” onde os beneficiários 

inseriam imagens de acordo com o texto digitado, afim de despertar neles a importância do respeito 

entre eles.  

Também foi elaborado um jornal utilizando as ferramentas do Word já vistas durante a 

oficina, onde eles próprios construíram as matérias e escolheram os assuntos que iriam relatar no 

jornal. Os jornais foram impressos e expostos criando um jornal mural. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Iniciamos o segundo módulo com o tema “ Linguagem e Comunicação”, fizemos leituras 

e digitamos textos sobre os assuntos: “linguagem Verbal e Não-Verbal”, “os processos de 

comunicação”, seguido de uma breve explicação sobre o assunto, para que então pudessem formatar 
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os textos de acordo com o solicitado pela monitora, utilizando ferramentas do Word, como inserir e 

formatar imagens ao texto, alinhamentos, parágrafos e como colocar um texto em colunas.  

Foi elaborado com os adolescentes um trabalho de pesquisa sobre as redes sociais antigas, 

como funcionavam o meio de comunicação, para que tivessem um conhecimento de como era, e 

poder comparar aos atuais. Puderam também utilizar as ferramentas do Word, sites de buscas e os 

comandos “copiar e colar”.  

Com um grande interesse aprenderam sobre algumas peças internas do computador através 

do texto “ montagem e manutenção de computadores”, bem como inserir e formatar uma tabela.  

Diante da introdução ao PowerPoint, os adolesceste puderam aprender sobre as ferramentas 

de criação e apresentação de slides, sendo elas: modificar layout, aplicar design, transições, 

animações, plano de fundo e como inserir imagens e formatá-las. 

 Através do aprendizado, puderam elaborar a primeira apresentação utilizando o texto “A 

base da vida é o respeito” e colocando em prática o que aprenderam. 

Prestes a finalizar o módulo, foi trabalhado as ferramentas do PowerPoint onde puderam 

aprender como elaborar slides com tabelas e imagens abordando o tema “A base da vida é o respeito” 

com o objetivo de criar uma relação madura entre eles durante o caminhar da oficina.  

Através de um simulador de montagem os beneficiários tiveram uma noção de como 

montar um computador e puderam conhecer suas peças internas. Também tiveram uma aula prática 

de digitação para eles praticarem e terem uma noção da velocidade que conseguem digitar um texto. 

Foi elaborado um jornal através da ferramenta Word já vista durante a oficina, e que eles puderam 

expor os assuntos dos principais acontecimentos do Projeto CRESCER. O jornal foi impresso e 

exposto criando um jornal mural. 

 

OFICINA: INICIAÇÃO MUSICAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Iniciou-se o segundo módulo “Comunicação “com os usuários de 13 a 14 anos do Projeto 

Crescer, com a pesquisa no rítmo de Coco de Roda, origem da região do litoral Nordestino união de 

culturas Africanas e Indígenas, Ritmo de Maracatu de Baque Virado origem em Recife, 

manifestação popular nordestina e com influência Africana. 

 Os instrumentos usados para a pesquisa se deram através de áudios e vídeos, afim de que 

os beneficiários conhecessem mestres e compositores, apresentações de história de Coco de Roda, 

apresentações das nações e grupos de maracatu de baque virado, como dançar em par e individual, 

e como tocar os instrumentos,  
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Após conhecerem sobre as culturas, foi dado início na prática com os instrumentos 

utilizados como, alfaia, tambores, surdo, caixa, pandeiro, triângulo, ganzá, gonguê, agbê e prática 

das danças culturais. 

Podemos afirmar que através da teoria e prática os beneficiários de 13 a 14 tiveram um 

grande interesse na cultura, e assim obteve-se um grande sucesso da participação de todos com 

grande desenvolvimento.  

Para a finalização de módulo foi elaborado uma linda apresentação dos adolescentes 

através do repertório de maracatu de baque virado, sendo aplicado as músicas tradicionais da Nação 

do Maracatu Porto Rico de Recife, onde os usuários com uma linda apresentação puderam 

demonstrar para os familiares e os presentes o que aprenderam durante o modulo.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Dando início ao segundo módulo “Comunicação” com os usuários de 15 a 17 anos, com a 

pesquisa no ritmo de Coco de Roda, origem da região do litoral Nordestino, união de culturas 

Africanas e Indígenas, Ritmo de Maracatu de Baque Virado origem em Recife, manifestação 

popular nordestina e com influência Africana. 

Os instrumentos usados para a pesquisa se deu através de áudios e vídeos, afim de que os 

beneficiários conhecessem mestres e compositores, apresentações de história de Coco de Roda, 

apresentações das nações e grupos de maracatu de baque virado, como dançar em par e individual, 

e como tocar os instrumentos,  

Após conhecerem sobre as culturas, foi dado início na prática com os instrumentos 

utilizados como, alfaia, tambores, surdo, caixa, pandeiro, triângulo, ganzá, gonguê, agbê e prática 

das danças culturais.  

Podemos afirmar que através da teoria e prática os beneficiários de 13 a 14 tiveram um 

grande interesse na cultura, e assim obteve-se um grande sucesso da participação de todos com 

grande desenvolvimento.  

Para a finalização de módulo foi elaborado uma apresentação dos adolescentes através do 

repertório de Maracatu de Baque Virado, sendo aplicado as músicas tradicionais da Nação do 

Maracatu Porto Rico de Recife, onde os usuários com uma linda apresentação puderam demonstrar 

para os familiares e os presentes o que aprenderam durante o módulo. 
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3º MÓDULO TEMA “ MUNDO DO TRABALHO” 

OFICINA: ESPORTE 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Iniciamos o terceiro módulo com a modalidade esportiva de basquete, de início realizamos 

uma adaptação dos beneficiários para essa modalidade com objetivo principal entender a 

importância da atividade física na vida do ser humano, através de algumas brincadeiras de correr 

usando a condução da bola de basquete.  

Seguimos então com as atividades específicas do basquete, um pré-preparo para o jogo 

fazendo que os beneficiários entendam os principais objetivos e as regras do jogo, promovendo a 

diversão de maneira responsável, obedecendo as regras e cumprindo seus deveres como exige a 

modalidade. Executamos atividades melhorando as habilidades necessárias para se jogar basquete, 

com as dificuldades que encontramos em nosso espaço físico, as atividades específicas foram 

preparadas para desenvolver habilidades para jogo de basquete três. Adaptamos e jogamos o 

basquete três, com boa participação de todos beneficiários. 

Assim finalizamos o módulo com alguns exercícios de tênis mesa que será aprofundado no 

quarto módulo.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Finalizando os conteúdos do terceiro módulo de 2018 abordamos com os beneficiários do 

centro social irmã Madalena, tendo como local de desenvolvimento das atividades o pátio, 

atividades desportivas em comemoração ao mês das crianças onde foi realizado queimadas, tênis de 

mesa, pique bandeira, pega pega e atividades com bola de voleibol, handebol e basquetebol, 

utilizando sempre o método global, onde os alunos se entretêm e se interessam mais pelas atividades. 

As atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização com 

alongamento seguido de aquecimento de maneira lúdica e dinâmica, específica ao conteúdo 

principal; o desenvolvimento do conteúdo principal da atividade se deu por meio dos 

entretenimentos através das atividades recreativas, porém sempre focado no educativo e na 

contextualização da prática ao final das atitivdades para a realidade de convivência em grupo. 

Como sempre o objetivo das atividades vai além de ensinar apenas o esporte em si, claro 

que os motiva a prática do mesmo no dia a dia, porém o objetivo principal é de propiciar e fortalecer 

a relação de união, amizade, compreensão das diferenças e respeito entre os beneficiários, assim 

como estimular a criatividade, reflexão e interpretação de diversas situações vividas, que vivem ou 
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que irão vivenciar, as atividades desenvolvidas são próximas do tema do módulo, se 

contextualizada, onde poderá proporcionar aos beneficiários grande resultados na sua formação. 

Os beneficiários demonstraram durante o segundo módulo estar entendendo os conteúdos 

apresentados, e consequentemente o interesse durante a participação, pois é perceptivo o 

envolvimento de todos com as atividades e também com todos (entre eles). 

Em conclusão vale salientar que durante as atividades, todos estão se relacionando, ou ao 

menos entendendo as diferenças entre eles, se respeitando e com brincadeiras saudáveis. 

 

OFICINA: INCLUSÃO DIGITAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

No módulo “Mundo do Trabalho” os beneficiários puderam aprender como criar planilhas 

utilizando o programa Microsoft Excel. Foi abordado diversas fórmulas com atividades práticas 

durante as atividades.  

Também abordamos sobre profissões, onde os beneficiários fizeram um teste para identificar 

quais as áreas tinham mais facilidade: humanas, exatas ou biológicas, através disso realizaram uma 

pesquisa sobre as profissões que mais se interessavam, montando slides sobre elas.   

Foi abordado com os adolescentes durante as atividades, como se comportar em uma 

entrevista de emprego, redes sociais a importância delas em uma entrevista, como podem influenciar 

na vida de cada um, após a abordagem foi aplicado um questionário. Aprendemos a elaborar 

trabalhos escolares utilizando as ferramentas já vistas no Microsoft Word. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Seguindo o módulo “Mundo do Trabalho”, vimos como criar planilhas utilizando o 

programa Microsoft Excel. Foi abordado diversas fórmulas com atividades práticas durante as aulas. 

Também abordamos sobre profissões, onde os beneficiários fizeram um teste vocacional para 

identificar quais profissões eles poderiam ter mais sucesso, e através disso realizaram uma pesquisa 

sobre as profissões que se interessavam, montando slides sobre elas. Falamos sobre Hardware e 

Software, dispositivos de entrada e saída, e baseado nessas explicações os beneficiários elaboraram 

uma apresentação de slides sobre o assunto.  

Fizemos uma breve revisão do programa Microsoft Word e suas ferramentas principais, 

com o intuito de começarmos a elaborar currículos.  Os adolescentes elaboraram currículos onde 

aprenderam quais as informações necessárias que se deve colocar e os currículos foram impressos 

para cada um deles levarem para casa. 
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OFICINA: INICIAÇÃO MUSICAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Terceiro Módulo de 2018 iniciando com a pesquisa no Ritmo Samba Reggae, Ritmo 

originário da Bahia,  pela internet visando saber onde foi fundado, quais instrumentos são usados e 

quais grupos que praticam o ritmo na Bahia.  

Após pesquisas sobre o ritmo, começamos a prática nos instrumentos, que são Surdo, 

Caixa, Repique e Agogô através de uma prática dinamita todos os integrantes tiveram oportunidade 

de revezamento nos instrumentos. 

Em seguida criamos uma Paródia falando sobre o mundo do trabalho, Tema do 3º Módulo, 

cada beneficiário fez uma frase referente ao assunto, em seguida criamos uma letra e aplicamos 

junto ao ritmo. 

Em paralelo às práticas em conjunto do Ritmo Samba Reggae, tivemos Bate papo sobre a 

responsabilidade de cada integrante no projeto, sua presença e sua dedicação. 

Os Benificiários de 13 a 14 anos demonstraram nunca ter visto o ritmo abordado, todos 

conseguiram aplicar o ritmo em seus instrumentos; na criação das frases para a paródia do Mundo 

do Trabalho, vários tiveram dificuldades e alguns não conseguiram concretizar, alguns beneficiários 

não demonstraram comprometimento nas atividades e presenças nas atividades. 

A Conclusão é que tivemos um bom resultado nas pesquisas sobre o ritmo e prática em 

conjunto e assim elaborando uma bonita apresentação de final de módulo, todos os benificiários 

tiveram participação na apresentação final. 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

             Iniciamos o terceiro módulo de 2018 com os beneficiários de 15 a 17 anos do Centro Social 

Irmã Madalena, através da pesquisa no Ritmo Samba Reggae, Ritmo originário da Bahia, através 

de pesquisa pela internet visando onde foi fundado, quais instrumentos são usados e quais grupos 

praticam o ritmo na Bahia.  

           Após pesquisas sobre o ritmo, foi iniciado prática nos instrumentos: Surdo, Caixa, Repique 

e Agogô onde através de uma pratica dinâmica, todos os integrantes tiveram oportunidade de 

revezamento nos instrumentos. 

              Em seguida puderam criar uma Paródia falando sobre o mundo do trabalho, onde cada 

beneficiário pode elaborar uma frase referente ao assunto, formando assim a letra e aplicado ao 

ritmo. 

              Em paralelo às práticas em conjunto do Ritmo Samba Reggae, foi realizado uma roda de 

conversa sobre a responsabilidade de cada integrante no projeto, sua presença e sua dedicação. 
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             Os benificiários de 15 a 17 anos demonstraram um grande interesse no ritmo, alguns já 

conheciam facilitando a aplicação do ritmo nos instrumentos com facilidade e rapidez. 

 Com as frases para a paródia do Mundo do Trabalho, vários se destacaram e todos 

conseguiram concretizar o trabalho proposto. 

            A Conclusão é que todos obtiveram bom resultado nas pesquisas sobre o ritmo e  prática, 

realizando uma linda apresentação de final de módulo com a participação de todos. 

 

4º MÓDULO TEMA “ SAUDE E AUTOCUIDADO” 

OFICINA: ESPORTE 

                                             CRESCER 13 A 14 ANOS 

O último módulo do ano foi iniciado com atividades de tênis de mesa, uma modalidade 

esportiva pouco praticada pela maioria dos beneficiários. Nas primeiras oficinas foi realizado um 

reconhecimento da raquete, da bolinha e da mesa, com atividades mais livres sem o aprimoramento 

das regras.  

                Na sequência, depois da adaptação ao esporte, foi introduzido alguns exercícios de saque 

e recepção do jogo de tênis de mesa, os adolescentes apresentaram algumas dificuldades nesses 

exercícios, devido ao controle de força na hora do saque, a noção de tempo e espaço da mesa e a 

direção para arremessar a bolinha.  

               Depois da aplicação de diversos exercícios diferentes, o controle necessário para 

iniciar o jogo, estava bem executado pela maioria dos beneficiários. Então foi iniciado o jogo de 

tênis de mesa, exigindo somente algumas regras básicas, tendo muita dedicação e empenho dos 

adolescentes. 

             Para encerrar o módulo, foi realizado um minicampeonato de tênis de mesa, com 

premiações simbólicas aos três primeiros colocados.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

                Para encerrar o ano de 2018, foi abordado com os beneficiários; ainda tendo como local 

de desenvolvimento das atividades de esportes o pátio da entidade; conteúdos esportivos onde foi 

realizada corrida pelas ruas do bairro, tiros de 50 metros e salto em distância, e para o encerramento 

do módulo, foi realizado uma competição de tênis de mesa, onde os adolescentes se entreteram 

bastante e se interessaram pelas atividades realizadas. 

As atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização, 

sempre iniciando com alongamentos seguido de aquecimento de maneira lúdica e dinâmica, 
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específico ao conteúdo principa. O desenvolvimento do conteúdo principal da oficina se deu por 

meio de diálogos sobre as vias metabólicas utilizadas nas diferentes modalidades apresentadas. 

O objetivo das atividades se dão além de ensinar apenas o esporte em si, claro que os 

motiva a prática do mesmo no dia a dia, porém o objetivo principal é de propiciar e fortalecer a 

relação de união, amizade, compreensão das diferenças e respeito entre os beneficiários, assim como 

estimular a criatividade, reflexão e interpretação de diversas situações vividas, que vivem ou que 

irão vivenciar, as atividades desenvolvidas são baseadas ao tema do módulo, se contextualizada, 

onde poderá proporcionar os beneficiários grande resultados na sua formação. 

Em conclusão vale salientar que durante as oficinas, todos estão se relacionando, ou ao 

menos entendendo as diferenças entre eles, se respeitando e apresentando brincadeiras saudáveis. 

 

OFICINA: INCLUSÃO DIGITAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

                Neste módulo foi apresentado os tipos de computadores existentes no mercado, também 

Hardware, Software e os dispositivos de entrada e saída. Através dos sites de buscas foi realizada 

pesquisas sobre as doenças geradas pela má alimentação e substâncias psicoativas.  

                Tendo como base as pesquisas, foi elaborada uma apresentação de slides onde cada 

adolescente escolheu um tema para discorrer sobre o assunto. Utilizando o programa do Word, 

foram elaborados poemas abordando os temas do módulo. Os poemas foram lidos na finalização de 

módulo pelos próprios beneficiários.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

               Neste módulo foi apresentado os tipos de computadores existentes no mercado. Através 

dos sites de buscas foi realizada pesquisas sobre as doenças geradas pela má alimentação e 

substâncias psicoativas, também com o uso do recurso audiovisual, foi possível analisar alguns 

vídeos sobre alimentação saudável.  

               Com base nas pesquisas foram elaboradas apresentações de slides sobre os malefícios das 

drogas e de que forma elas podem afetar a vida pessoal e profissional do ser humano. Utilizando o 

programa do Word, também foram preparados poemas abordando os temas “Não as Drogas” e 

“alimentação saudável”. Os poemas foram lidos na finalização de módulo pelos próprios 

beneficiários. 
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OFICINA: INICIAÇÃO MUSICAL 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

O Quarto Módulo deu se início com Prática de Improvisação em instrumentos como; 

Surdo, Caixa, Agogô, Meia Lua, Repique; o método trabalhado foi o de pergunta e resposta, onde 

um instrumento pergunta e o outro responde, através dos ritmos elaborados na oficina.  

Posteriormente, foi revisado todos os conteúdos aplicados nos módulos anteriores tais 

como o Coco de Roda, Maracatu de baque virado e o Samba Reggae. Paralelamente, foi realizado 

uma roda de conversa sobre a conscientização da Saúde e Autocuidado. 

Após a revisão de conteúdo, foi iniciado os ensaios para as apresentações de Final de Ano 

e Finalização de Módulo.  

Os Benificiários de 13 a 14 anos apresentaram um bom resultado na prática de 

improvisação, tendo a oportunidade de expor os ritmos elaborados na oficina, onde apesar de 

algumas dificuldades, mas através da prática de método simplificado para facilitar o aprendizado, 

conseguiram improvisar. 

A Conclusão é que os beneficiários obtiveram um bom resultado nos conteúdos 

apresentados, resultando em uma bela apresentação de encerramento de módulo e fim de ano.  

CRESCER 15 A 17 ANOS 

O Quarto Módulo deu  início com Prática de Improvisação em instrumentos como; Surdo, 

Caixa, Agogô, Meia Lua, Repique; o método trabalhado foi o de pergunta e resposta, onde um 

instrumento pergunta e o outro responde, através dos ritmos elaborados na oficina.  

Posteriormente, foi revisado todos os conteúdos aplicados nos módulos anteriores tais 

como o Coco de Roda, Maracatu de baque virado e o Samba Reggae. Paralelamente, foi realizado 

uma roda de conversa sobre a conscientização da Saúde e Autocuidado. 

Após a revisão de conteúdo, foi iniciado os ensaios para as apresentações de Final de Ano 

e Finalização de Módulo.  

Os Benificiários de 15 a 17 anos apresentaram um bom resultado na prática de 

improvisação, tendo a oportunidade de expor os ritmos elaborados na oficina, onde apesar de 

algumas dificuldades, mas através da prática de método simplificado para facilitar o aprendizado, 

conseguiram improvisar. 

A Conclusão é que os beneficiários obtiveram um bom resultado nos conteúdos 

apresentados, resultando em uma bela apresentação de encerramento de módulo e fim de ano.  
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18 - DO RECURSO: 

O recurso financeiro utilizado seguiu o estabelecido no plano de trabalho e plano de aplicação 

apresentado. 

 

19- PARECER CONCLUSIVO 

No primeiro módulo “Cidadania”, pudemos afirmar que levando em conta a realidade do 

entorno, conseguimos promover, estimular e melhorar o relacionamento interpessoal dos grupos, 

além de incitar através das oficinas, atividades e conhecimentos desenvolvidos, a busca por 

conhecimento e informação acerca de bem-estar social e familiar.  

Destacamos a participação das famílias, e um maior interesse aos temas propostos 

oportunizando a todos ampliar seus conhecimentos no âmbito social e cultural.  

No território do Taboãozinho existem diversas situações de vulnerabilidade e risco social, 

principalmente para os adolescentes, porém podemos concluir que no primeiro módulo foi realizado 

um trabalho com todos os envolvidos no projeto, para diminuir e prevenir as situações de risco que 

os adolescentes e as famílias encontram.   

O fortalecimento do diálogo entre os adolescentes ficou visível, ampliando a visão de mundo 

e entendimento individual e social, oportunizando trazer sentimento de auto estima, participação 

cidadã, empatia, socialização, respeito às diferenças e convivência. 

No segundo módulo “Comunicação e Linguagem” foi trabalhado atividades para 

desenvolvimento na comunicação verbal e não verbal, fazendo com que os adolescentes pudessem 

lidar com dificuldades de comportamento, conflito familiar e em grupo, respeito, autoestima, 

autocuidado, regras, trabalho em equipe e mercado de trabalho. 

 Através das dinâmicas, roda de conversa, filmes, palestras, campeonatos, atividades internas 

e externas, pode-se perceber a evolução no comportamento e a eficácia do trabalho desenvolvido.  

Nos últimos módulos “ Mundo do Trabalho, Saúde e Autocuidado,” foi trabalhado 

atividades para fortalecer e ampliar os conhecimentos que com o decorrer do ano os beneficiários 

puderam adquirir tais como; comunicação verbal e não verbal, dificuldades de comportamento, 

conflito familiar e em grupo, respeito, autoestima, autocuidado, regras, mercado de trabalho, e 

trabalho em equipe. 

           Foi realizado reunião de pais e responsáveis, com o intuito de aproximação e relacionamento 

com a instituição para fortalecer e oportunizar um amplo entendimento e conhecimento do projeto. 

Com as apresentações de encerramento de cada módulo, os mesmos puderam conferir e prestigiar 

os conteúdos e o trabalho desenvolvido. 
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           Várias atividades foram realizadas para ampliar, fortalecer e proporcionar momentos de lazer 

e cultura como; passeios ao teatro SESI, apresentação de peças de teatro, sessão de cinema, happy 

hour em uma padaria, visita a revista TOP CIDADE, passeio no circo Stankowich festas 

comemorativas, palestra; educação Sócio emocional, álcool e drogas, profissão de fotógrafo. 

           Com os encerramentos de módulos, os adolescentes puderam demonstrar e apresentar os 

conhecimentos adquiridos, levando os familiares e participantes à emoção e satisfação. 

O projeto CRESCER é um projeto que proporciona aos adolescentes e seus familiares 

importância na vida social e comunitária, sensibilizando para os desafios da realidade social e 

cultural; desenvolvendo a convicção de que podem alcançar aquilo que almejam, modificando a 

realidade atual em que vivem; reproduzindo também conhecimentos de cidadania, propiciando o 

protagonismo e o autoconhecimento; diante disso pudemos perceber ao longo desse ano uma 

satisfatória mudança dos adolescentes, tanto comportamental, social e familiar, contribuindo com a 

evolução do meio onde vivem.  

Tanto é verdade que podemos exemplificar, e destacar uma das adolescentes que se inseriu 

no mercado de trabalho através de uma das palestras realizadas na entidade onde a mesma realizou 

um cadastro no CIEE, que através deste surgiu a oportunidade. 

Ressalto que constantemente foi realizado trabalhos de resgate de jovens faltosos, assim 

como o trabalho de observação acerca de mudanças de comportamento. 

Somos felizes porque pudemos colaborar para a construção de mundo melhor através do 

trabalho realizado junto a estes adolescentes. Nossa vida também encontrou um maior sentido. A 

semente do bem está semeada, esperamos que a colheita seja de  proveito para muitos. 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________ 

Irmã Mariza de Fatima Assis                                Patrícia Fernanda França Bianchi 

Presidente                                                   Assistente Social 

                                                                       CRESS: 60.583 
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