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RELATÓRIO - 1º QUADRIMESTRE DE 2019 

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, 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.  

 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•. Incentivar a socialização e a convivência familiar e comunitária; sensibilizando para os 

desafios da realidade social e cultural; 

•. Desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social, introduzindo 

conhecimentos do mundo do trabalho, cidadania, comunicação, saúde e prevenção. 

5- METAS PARA O ATENDIMENTO: 

    

Meta Prevista Meta Alcançada 

40 46 
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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. 

Grupo: 13 a 14 anos e 11 meses: 

Meninas: 11 

Meninos: 09 

 

Grupo: 15 a 17 anos e 11meses; 

Meninas: 12 

Meninos: 14 

 

7- FREQUÊNCIA  

 

Controle de frequência x faltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULOS I 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

MARÇO 

 

 

ABRIL 

FALTAS 

 

15% 

 

13% 

 

     21% 

PRESENÇAS 

 

 

85% 87% 

 

 

79% 

Série 1

Série 2

FEVEREIRO MARÇO ABRIL

15% 13%
21%

85% 87%
79%

GRUPO DE 13 A 14 ANOS 

Série 1 Série 2

mailto:cesimitapetininga@yahoo.com.br


CENTRO SOCIAL IRMÃ MADALENA 
CNPJ: 04.693.046/0001-94 - Inscrição: Isento 

Rua Hélio Ayres Marcondes, Nº 17, Jardim Nova Era, 
Itapetininga / SP - CEP: 18214-735 - Fone (15) 32732094 

E-mail: cesimitapetininga@yahoo.com.br 

    

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- EVASÕES NO QUADRIMESTRE 

GRUPO 13 A 14: Não há evasão no quadrimestre 

GRUPO DE 15 A 17 ANOS: Não há evasão no quadrimestre  

 

9-        USUÁRIOS FORA DO SISTEMA EDUCACIONAL 

Não há usuário inscrito no projeto fora do sistema educacional. 

 

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

Grupo: 13 a 14 anos e 11 meses: 20 beneficiários  

Grupo:15 a 17 anos e 11 meses: 26 beneficiários  

  

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

97.0000 

 

MÓDULOS 1 

 

 

FEVEREIRO 

 

 

MARÇO 

 

 

ABRIL 

FALTAS 

 

 

14% 

 

 

16% 

 

 

13% 

PRESENÇAS 

 

 

86% 84% 

 

 

87% 

Série 1

Série 2

FEVEREIRO MARÇO ABRIL

14% 16% 13%

86% 84% 87%

GRUPO DE 15 A 17 ANOS

Série 1 Série 2
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12-  AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO COM FAMÍLIAS 

12/03/2019 REUNIÃO DE PAIS  

Os pais e responsáveis foram convidados a participar de uma reunião (bate papo), onde 

puderam conhecer sobre o projeto e o desenvolvimento das atividades. Durante a reunião foi 

transmitido um vídeo “PAIS MAUS” afim de realizar uma reflexão sobre a postura atual do 

relacionamento pais e filhos. Os mesmos ficaram à vontade pois a reunião não contou com a presença 

dos adolescentes, puderam compartilhar um pouco das dificuldades com seus filhos, de como o projeto 

pode contribuir para a evolução e as mudanças no âmbito familiar. 

 

08/03/2019 EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

O centro social irmã Madalena mais um ano contou com a campanha bons passos, promovida 

pela empresaria Melissa Barth que arrecada doações de sapatos ao longo do ano. Os sapatos 

arrecadados são doados as mulheres que fazem parte do quadro familiar das crianças e adolescentes 

beneficiárias CESIM. Esse ano a campanha teve um diferencial arrecadando não só sapatos femininos 

mais também masculino e infantil, que somaram no total 700 pares.   

 

 

 

 

13-MÓDULO - TEMA “CIDADANIA” 

 

Atividades desenvolvidas 

 

 

OBS: Na planilha acima podemos verificar o total das oficinas desenvolvidas por mês. 

 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

Nº de Oficinas no mês  

                                 MÊS 02 

Socioeducativo 12 

Informática 03 

Esporte 03 

MÊS 03 

Socioeducativo 12 

Informática 03 

Esporte 03 

MÊS 04 

Socioeducativo 18 

Informática 05 

Esporte 04 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

MÊS 08 Nº de Oficinas no mês 

                             MÊS 02 

Socioeducativo 12 

Informática 03 

Esporte 03 

MÊS 03 

Socioeducativo 14 

Informática 04 

Esporte 04 

MÊS 04 

Socioeducativo 16 

Informática 05 

Esporte 04 
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13.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS ADOLESCENTES PARA AQUISIÇÃO DE 

CONHECIMENTOS  

 

14/02/2019 PALESTRA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA E PATERNIDADE 

Através do convite e parceria com o Movimento Jovens do CRAS Marina Caron, os 

adolescentes do projeto CRESCER puderam participar da palestra ministrada por um profissional de 

psicologia que abordou o tema para conscientizar e proporcionar maior conhecimento sobre a 

prevenção, as dificuldades de uma gravidez precoce e não desejada, onde a responsabilidade da 

paternidade vai além do parto.     

 

19/02/2019 PALESTRA SOBRE ADOLESCENCIA COM Drº TIAGO 

A palestra abordou as transformações do corpo na adolescência, o processo enfrentado na 

puberdade, tendo em vista que o público alvo vivencia tais transformações no período em que se 

encontram. O palestrando esclareceu dúvidas genéticas, ambientais e clínicas.  

 

26/02/2019 PALESTRA SEXUALIDADE E DST  

Mais uma vez com o convite e parceria com o Movimento Jovem do CRAS Marina Caron, os 

adolescentes do projeto CRESCER puderam participar da palestra ministrada por uma ginecologista 

que compartilhou informações sobre vários tipos de DSTs, as formas de contagio, os riscos e as 

complicações.  

Tendo em vista que nos dias de hoje as campanhas de alerta a doenças sexualmente 

transmissíveis entre jovens e adolescentes são frequentes, porém ainda se percebe um aumento na 

propagação das mesmas, sobretudo entre os indivíduos em situação de vulnerabilidade social.  

 

05/03/2019 SEMANA DE GINCANA DE CARNAVAL 

Na semana de carnaval foi preparado para os adolescentes do projeto Crescer, gincanas com várias 

atividades envolvendo todas as oficinas proporcionando aos adolescentes momentos de descontração 

e lazer. 
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 21/03/20019 PALESTRA SOBRE AUTOCUIDADO COM LUTADOR IAN E JOGADOR 

PROFISSIONAL DE VOLEI GABRIEL   

A palestra abordou o autocuidado através do esporte, as práticas do muay thay e do vôlei, o 

como contribuiu no progresso pessoal dos palestrantes. Os mesmos alertaram que através das práticas 

esportiva é possível obter uma maior qualidade de vida, no aspecto da saúde e até na autoestima do 

praticante. Um deles abordou sobre o estereótipo criado pela mídia de um corpo perfeito, o qual não 

deve ser o foco de se praticar um esporte. 

 

21/03/2019 VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA    

Os adolescentes do projeto CRESCER tiveram a oportunidade de conhecer a câmara 

municipal de Itapetininga, onde foram recebidos por um vereador que apresentou o espaço 

proporcionando a todos o conhecimento de como funciona o legislativo, como os vereadores atuam e 

colaboram na melhoria do município, representando a população; e o relacionamento do executivo com 

o legislativo.  

Durante a visita os adolescentes puderam fazer perguntas e tirar todas as dúvidas, como 

poderiam ajudar a melhor o bairro e o município que vivem. 

 

24/03/2019 PASSEATA PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO PELO BAIRRO 

Os adolescentes que participam do projeto ficaram responsável e fizeram uma divulgação pelo 

bairro apoiados pelo Abadá Capoeira e o Maracatu, com panfletos e convidando a população que ainda 

não conheciam o CESIM a participar dos projetos desenvolvidos. Através da divulgação houve um 

aumento na procura pelo projeto CRESCER e por outras atividades. 

 

 26/03/2019 PALESTRA SOBRE SAUDE BUCAL DRº ANA PAULA  

A palestra abordou os cuidados sobre saúde e higiene bucal, a importância da visita 

regularmente a um dentista e do cuidado pessoal diário. Os adolescentes puderam esclarecer todas as 

suas dúvidas.   

 

 31/03/2019 FINALIZAÇÃO DE MÓDULOS 

Como meio de finalização de módulo, os adolescentes fizeram uma participação na feira do 

SOL promovida pela secretaria de cultura do município, com a participação do Abadá Capoeira e 

Maracatu, onde puderam mostrar o conhecimento que obtiveram com o módulo Cidadania, através 

uma encenação teatral e uma dança, desenvolvidas por eles mesmos 
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09/04/2019 PROJETO HORTA  

A universidade UFSCAR em parceria com CESIM está desenvolvendo na entidade o Projeto 

Horta com crianças e adolescentes, sendo que o projeto CRESCER participa uma vez ao mês.  

O projeto Horta visa proporcionar aos participantes o conhecimento na produção de 

hortaliças de forma sustentável, estimular o consumo das mesmas, alimentação saudável sem resíduos 

químicos, fazendo com que os envolvidos transmitam o conhecimento para os familiares e 

comunidade.  

  Com o projeto o adolescente tem a oportunidade de conhecer a universidade, a profissão 

de Eng. Agrônomo e biólogo, oportunizando aos mesmos o conhecimento do como se inserir na 

universidade. O mês de abril iniciou-se com apresentação do projeto que será desenvolvido ao longo 

do ano.  

 

17/04/2019 PARTILHA DE PASCOA  

Para comemoração da pascoa, os adolescentes do projeto participaram com todos os 

beneficiários e funcionários do CESIM de uma partilha, onde a presidente do CESIM explicou qual o 

significado da data e o sentido de partilhar, em seguida todos ganharam um ovo de chocolate como 

lembrança deste momento. 

 

14-RELATÓRIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO QUADRIMESTRE E 

ENCERRAMENTO DO MÓDULO COM ANALISE DESENVOLVIDA DOS 

CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS PELOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DA OFICINA 

SOCIOEDUCATIVA  

      GRUPO CRESCER  13 A 14 ANOS 

1º MÓDULO “ CIDADANIA” 

O Projeto Crescer deu-se início em janeiro com divulgação e busca nas escolas e no bairro 

através de panfletagem e abordagem com as famílias. No desenvolvimento das atividades com os 

adolescentes foi iniciado uma roda de conversa dinâmica no espaço externo da entidade, com 

apresentações individuais e definição das regras de convivência. Como meio de autoconhecimento e 

conhecimento uns dos outros, foi desenvolvida uma atividade com revistas, onde os beneficiários 

recortaram e colaram aquilo que se assemelhava a eles. Ainda como forma de ambienta-los, foi aplicada 

a dinâmica “Proteja o seu sonho”, na qual os adolescentes escreveram um sonho em um pedaço de 

papel, o colocaram dentro da bexiga e deveriam protege-lo; ao final todos acabam estourando uns dos 
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outros, o que levou a reflexão de que ninguém deve destruir os sonhos do próximo, e sim conquistar o 

próprio, sempre incentivando o colega que compartilha seu desejo.  

            Para dar início ao módulo de Cidadania, foi ilustrado, através do filme “Escritores da 

Liberdade”, uma realidade não tão distante as dos beneficiários, onde uma professora que acreditou na 

capacidade dos adolescentes, ajudou a modificar a vida dos mesmos, plantando sonhos e desejos, os 

tirando do senso comum, do crime e da vulnerabilidade social. Diante disso, foi realizada diversas 

rodas de Conversas sobre os diversos tipos de preconceito; principalmente o do bairro em que o Projeto 

está inserido; sobre direitos e deveres, grêmio estudantil, entre outras questões relacionadas a 

cidadania.  

            No mês de março, como comemoração do Carnaval, foi desenvolvida uma gincana envolvendo 

todas as oficinas, onde os adolescentes foram divididos por equipe. Na oficina socioeducativa, as 

equipes desenvolveram paródia musical; em que escolheram uma música da atualidade e 

transformaram a letra com o tema de carnaval; também disputaram jogo de mímica utilizando a 

linguagem corporal; e para finalizar a gincana nessa oficina, confeccionaram cartazes de máscaras 

carnavalescas.  

             Apesar do tema em questão ser Cidadania, durante esse módulo, os beneficiários; em parceria 

com o Movimento Jovem; o qual é realizado no mesmo espaço do Projeto Crescer; participaram de 

diversas Palestras sobre Saúde, Gravidez da Adolescência, Autocuidado, DST´s e Saúde bucal, 

aprimorando assim os conhecimentos adquiridos. Todas as palestras foram acompanhadas pela 

orientadora social.  

             Durante o módulo, também foi trabalhado atividades lúdicas com dinâmicas e brincadeiras, 

auxiliando na compreensão dos conceitos de cidadania, direitos e deveres, facilitando assim a 

compreensão do assunto em questão.   

              Para o aprimoramento de Cidadania, os beneficiários foram a uma visita a Câmara Municipal, 

onde um vereador apresentou todos os espaços do local e explicou como é o funcionamento, abordando 

questões sobre os três poderes, sessão plenária, politica, direito e deveres de um cidadão.  

 Como forma de encerramento de módulo, foi proposto que os beneficiários confeccionassem 

alguma apresentação, que seria realizada externamente. Esse grupo criou um esquete teatral retratando 

o preconceito com o bairro do Taboãozinho. Na cena, três jovens são abordados por um policial, dois 

deles são liberados, pois residem em bairro nobre da cidade, já o residente do Taboãozinho é detido e 

humilhado pelo mesmo; ao chegarem na delegacia, o novo delegado é ex morador do bairro, e indaga 

o Policial dizendo que esse preconceito não deve existir, já que o bairro tem muita coisa boa, muitos 

projetos, onde tem muitas pessoas lutando para mudar a realidade e a visão de que no local só residem 

pessoas de má índole.   
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Essa cena descrita acima, foi apresentada na Praça Peixoto Gomide, como intervenção na 

Feira do Sol; modo esse de incentivar a cidadania entre os beneficiários, levando para fora da entidade 

aquilo que está sendo internamente desenvolvido. 

Para concluirmos o módulo, foi transmitido o filme “A corrente do bem”, levando os a 

refletir que apesar de todo o contexto em que vivem, é possível modificar a realidade, deixar uma 

semente do bem para a sociedade, nunca desistindo de ajudar as pessoas e de ver o mundo um pouco 

melhor.  

 

GRUPO CRESCER  15 A 17 ANOS 

1º MÓDULO “ CIDADANIA” 

O Projeto Crescer deu-se início em janeiro com divulgação e busca nas escolas e no 

bairro através de panfletagem e abordagem com as famílias. O desenvolvimento das atividades com os 

adolescentes foi iniciado com uma roda de conversa dinâmica, com apresentações individuais rápidas 

e definição das regras de convivência. Como meio de autoconhecimento e conhecimento uns dos 

outros, foi desenvolvida uma atividade em duplas, onde os beneficiários se entrevistaram e depois se 

apresentaram como se fossem o colega entrevistado, incentivando dessa forma um momento de 

descontração, estreitando os laços do grupo.    

            Para dar início ao módulo de Cidadania, foi ilustrado, através do filme “Escritores da 

Liberdade”, uma realidade não tão distante as dos beneficiários, onde uma professora que acreditou na 

capacidade dos adolescentes, ajudou a modificar a vida dos mesmos, plantando sonhos e desejos, os 

tirando do senso comum, do crime e da vulnerabilidade social. Diante disso, foi realizada diversas 

rodas de Conversas sobre os diversos tipos de preconceito; principalmente o do bairro em que o Projeto 

está inserido; sobre direitos e deveres, grêmio estudantil, entre outras questões relacionadas a 

cidadania, onde os beneficiários acabaram colocando um pouco do que vivem nas escolas, nas ruas e 

até nas famílias.  

            No mês de março, como comemoração do Carnaval, foi desenvolvida uma gincana, 

envolvendo todas as oficinas. Na oficina socioeducativa, foi trabalhado paródia musical e jogos de 

mímica e interpretação.   

             Apesar do tema em questão ser Cidadania, durante esse módulo, os beneficiários; em 

parceria com o Movimento Jovem; o qual é realizado no mesmo espaço do Projeto Crescer; 

participaram de diversas Palestras sobre Saúde, Gravidez da Adolescência, Autocuidado, DST´s e 

Saúde bucal, aprimorando assim os conhecimentos adquiridos. Todas as palestras foram acompanhadas 

pela orientadora social.  
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             Durante o módulo, também foi trabalhado atividades lúdicas como dinâmicas e 

brincadeiras, auxiliando na compreensão dos conceitos de cidadania, direitos e deveres, facilitando 

assim a compreensão do assunto em questão.   

              Para o aprimoramento de Cidadania, os beneficiários foram a uma visita a Câmara 

Municipal, onde um vereador apresentou todos os espaços do local e explicou como é o funcionamento, 

abordando questões sobre os três poderes, sessão plenária, politica, direito e deveres de um cidadão.  

 Como forma de encerramento de módulo, foi proposto que os beneficiários 

confeccionassem alguma apresentação, que seria realizada externamente. Esse grupo desenvolveu uma 

dança entre eles, sempre empenhados nos ensaios, preocupados em apresentarem o melhor para as 

pessoas que não conhecem a realidade do bairro e do Projeto Crescer.  

Essa dança foi apresentada na Praça Peixoto Gomide, como intervenção na Feira do 

Sol; junto a outra dança em parceria com o Projeto “Sexta é nós”, executado no bairro todas as sextas-

feiras; modo esse de incentivar a cidadania entre os beneficiários, levando para fora da entidade aquilo 

que está sendo internamente desenvolvido.  

Para concluirmos o módulo, foi transmitido o filme “A corrente do bem”, levando os 

a refletir que apesar de todo o contexto em que vivem, é possível modificar a realidade, deixar uma 

semente do bem para a sociedade, nunca desistindo de ajudar as pessoas e de ver o mundo um pouco 

melhor. 

 

 

15- RELATORIO EVOLUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS BENEFICIARIOS NO 

MARCO ZERO  

CRESCER 13 A 14 ANOS 

 

Como meio de avaliação evolutiva dos beneficiários, foi criado, pela orientadora social, o 

instrumental abaixo (Marco zero), afim de acompanhar o desenvolvimento e avanço dos mesmos ao 

longo do ano.  

Após a aplicação, foi possível observar alguns pontos; a maioria dos adolescentes dessa turma 

se rotulam como “chatos”, gostam da aparência física, porém encontram dificuldades em se definirem 

como pessoa. 

Apesar de geralmente residirem com somente um dos pais, têm bom relacionamento com os 

mesmos, inclusive apresentam medo de perder algum familiar, e se dizem felizes com a vida que 

possuem atualmente.  
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Um outro ponto observado foi a questão do bullying, enfrentado pela maior parte dos 

beneficiários, inclusive nas escolas, sendo por raça, aspecto físico e bairro. 

Um forte aspecto é a preocupação que os adolescentes têm tanto com o meio ambiente como 

com as outras pessoas, deixando claro a visão de empatia e preservação da natureza, todavia; poucos 

almejam uma perspectiva pessoal melhor para o futuro, pois ainda não possuem maturidade suficiente 

para tal questão.  

É fundamental ressaltar que desde o início estão sendo desenvolvidas atividades que englobem 

os pontos observados, porém resultados efetivos exigem um tempo considerável, por se tratar de um 

aspecto cultural e muitas vezes familiar.  

O presente instrumento contribuiu de fato para iniciar um trabalho com direcionamento, 

traçando o perfil do nosso público alvo, estreitando os laços, aprimorando competências para a 

compreensão crítica da realidade social, sensibilizando para os desafios sociais e culturais. 

 

 

INSTRUMENTAL 

 

1- Para você, quem você realmente é? 

2- Do que mais gosta na sua aparência? E o que mudaria? 

3- O que deixa você com raiva? 

4- Qual a sua maior qualidade e o pior defeito? 

5- Como é sua relação com os seus pais? 

6- Você já sofreu bullying? 

7- Qual o seu maior medo? 

8- Você é feliz com a vida que tem hoje? 

9- O que gostaria de fazer para mudar o mundo? 

10- Como você imagina que será a sua vida daqui 10 anos? 

 

 

CRESCER 15 A 17 ANOS 

Como meio de avaliação evolutiva dos beneficiários, foi criado, pela orientadora social, o 

instrumental abaixo (Marco zero), afim de acompanhar o desenvolvimento e avanço dos mesmos ao 

longo do ano.  
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Após a aplicação, foi possível observar alguns pontos; a maioria dos adolescentes dessa turma 

se definem como boas pessoas, gostam da aparência física, e não encontram dificuldades em se 

definirem. 

Apesar de geralmente residirem com somente um dos pais, têm bom relacionamento com os 

mesmos, inclusive apresentam medo de perder algum familiar, e se dizem felizes com a vida que 

possuem atualmente.  

Um outro ponto observado foi a questão do bullying, enfrentado pela maior parte dos 

beneficiários, inclusive nas escolas, sendo por raça, aspecto físico e bairro. 

Um forte aspecto é a preocupação que os adolescentes têm com a falta de respeito, com as 

injustiças e com o próximo, deixando claro a visão de empatia e a responsabilidade com as justiças 

sociais. Também se preocupam com o futuro pessoal, almejam algo melhor, como cursar uma 

universidade, serem bem-sucedidos na profissão que escolherem, porém isso tudo é algo que está em 

construção, uma vez que maturidade está se iniciando.  

É fundamental ressaltar que desde o início estão sendo desenvolvidas atividades que englobem 

os pontos observados, porém resultados efetivos exigem um tempo considerável, por se tratar de um 

aspecto cultural e muitas vezes familiar.  

O presente instrumento contribuiu de fato para iniciar um trabalho com direcionamento, 

traçando o perfil do nosso público alvo, estreitando os laços, aprimorando competências para a 

compreensão crítica da realidade social, sensibilizando para os desafios sociais e culturais. 

INSTRUMENTAL 

1- Para você, quem você realmente é? 

2- Do que mais gosta na sua aparência? E o que mudaria? 

3- O que deixa você com raiva? 

4- Qual a sua maior qualidade e o pior defeito? 

5- Como é sua relação com os seus pais? 

6- Você já sofreu bullying? 

7- Qual o seu maior medo? 

8- Você é feliz com a vida que tem hoje? 

9- O que gostaria de fazer para mudar o mundo? 

10- Como você imagina que será a sua vida daqui 10 anos? 
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16-ATIVIDADES-MEIO 

OFICINA: ESPORTE 

1º MÓDULO TEMA “ CIDADANIA” 

CRESCER 13 A 14 ANOS 

 

No primeiro módulo de 2019 o conteúdo abordado com os beneficiários do projeto crescer, 

desenvolvido no centro social irmã Madalena foram; atividades recreativas; no intuito de integrar, 

socializar e avaliar os beneficiários; utilizando brincadeiras de pega pega, rouba bandeira adaptadas, 

queimadas diversificadas e testes físicos, de forma lúdica e dinâmica, respeitando as individualidades 

e maturidades dos beneficiários. 

Todas as atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização que 

se sucede em alongamento/aquecimento de formas diversificadas, ou especifico à atividade, por fim, a 

contextualização conforme o conteúdo desenvolvido, por meio de uma dialética, onde os beneficiários 

tiveram a oportunidade de expor a opinião sobre os esportes desenvolvidos e o tema do módulo em 

questão, ficando claro que entenderam a importância da atividade no desenvolvimento de uma nova 

realidade pessoal e social . 

A oficina tem o objetivo de proporcionar o fortalecimento de união, amizade, compreensão e 

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

exercícios físicos para aprimoramento das habilidades motoras e capacidades físicas. 

Os beneficiários da turma de 13 aos 14 anos demonstraram durante o primeiro módulo estarem 

compreendendo os conteúdos apresentados, e consequentemente o interesse durante a participação.  

Em conclusão cabe salientar que durante as atividades de esporte, alguns beneficiários 

demonstram certa resistência no início; algo natural dos adolescentes; porém, é perceptível a alegria, 

curiosidade e vontade de aprender em cada oficina desenvolvida, até mesmo daqueles mais resistentes 

que acabam se interagindo após alguns minutos. 

Foi possível  observar que alguns beneficiários desta turma são muito agitados, porém 

participativos nas atividades individuais e coletivas, no desenvolvimento do entendimento e 

compreensão, evidenciando assim ao final do módulo, respeito e atenção nos momentos da explicação 

dos exercícios, e consequentemente a melhora na realização das atividades, ficando assim notório o 

aprimoramento das habilidades motora e principalmente da participação dos mais tímidos na interação 

com os outros e se fazendo presente no grupo. 
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                                                  CRESCER 15 A 17 ANOS 

No primeiro módulo de 2019 o conteúdo abordado com os beneficiários do projeto crescer, 

desenvolvido no centro social irmã Madalena foram; atividades recreativas; no intuito de integrar, 

socializar e avaliar os beneficiários; utilizando brincadeiras de pega pega, rouba bandeira adaptadas, 

queimadas diversificadas e testes físicos, respeitando as individualidades e maturidades dos 

beneficiários. 

Todas as atividades foram metodologicamente desenvolvidas através de uma organização que 

se sucede em alongamento/aquecimento de formas diversificadas, ou especifico à atividade, por fim, a 

contextualização conforme o conteúdo desenvolvido, por meio de uma dialética, onde os beneficiários 

tiveram a oportunidade de expor a opinião sobre os esportes desenvolvidos e o tema do módulo em 

questão, ficando claro que entenderam a importância da atividade no desenvolvimento de uma nova 

realidade pessoal e social . 

A oficina tem o objetivo de proporcionar o fortalecimento de união, amizade, compreensão e 

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

exercícios físicos para aprimoramento das habilidades motoras, capacidades físicas e prevenção da 

saúde. 

Os beneficiários da turma de 15 aos 17 anos demonstraram durante o primeiro módulo 

compreender os objetivos dos conteúdos apresentados, e consequentemente o interesse durante a 

participação. 

Em conclusão vale salientar que durante as atividades de esporte, é perceptível a alegria, 

curiosidade, o respeito, a autoconfiança e auto estima dos beneficiários. 

Entende-se que pela necessidade de expressar seus sentimentos e pensamentos, os 

beneficiários desta turma ficam agitados, porém percebe - se que o entendimento e compreensão das 

atitudes são de acordo com momentos oportuno, sem causar prejuízo no desenvolvimento das 

atividades, evidenciando assim ao final do módulo, a melhor interação entre os beneficiários, a 

compreensão dos objetivos das atividades, ficando assim notório o respeito, a disciplina, a dedicação, 

o comprometimento e responsabilidade individual para promoção da convivência no grupo. 
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OFICINA: INCLUSÃO DIGITAL 

1º MÓDULO TEMA “ CIDADANIA” 

GRUPO CRESCER 13 A 14 ANOS 

O primeiro módulo iniciou com a apresentação do projeto, abordando regras de convivência e 

apresentação do laboratório de informática para os beneficiários, onde foram orientados a manusear 

corretamente os equipamentos. Eles conheceram cada peça do computador e seus respectivos nomes.  

Aprenderam como ligar e desligar o computador com segurança, a diferença entre o 

estabilizador e o nobreak, como manusear o sistema operacional Windows 10, para que pudessem ter 

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

Também foi trabalhado conceitos de Hardware e Software, dispositivos de entrada e saída. 

Após esta primeira abordagem, se prosseguiu para o editor de texto “WORD”, onde foi iniciado 

atividades sobre formatação básica de texto.  

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

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

uma gincana na semana do Carnaval onde foi aplicada a brincadeira de “torta na cara” com perguntas 

sobre tudo que foi vivenciado durante o módulo na oficina de informática. 

O fechamento desse módulo foi realizado através de cartazes com imagens sobre Cidadania, 

elaborados durantes as aulas através de pesquisas na internet e utilização da ferramenta Word.  

 

 

GRUPO CRESCER 15 A 17 ANOS 

O primeiro módulo iniciou com a apresentação do projeto, abordando regras de convivência e 

apresentando o laboratório de informática para os beneficiários, onde foram orientados a manusear 

corretamente os equipamentos. Eles conheceram cada peça do computador e seus respectivos nomes. 

Aprenderam como ligar e desligar o computador com segurança, a diferença entre o estabilizador e o 

nobreak, como manusear o sistema operacional Windows 10, para que pudessem ter uma base inicial, 

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

 Também foi trabalhado conceitos de Hardware e Software, dispositivos de entrada e saída, 

manipulação e estruturas de pastas, conhecendo a área de trabalho, baixando e instalando temas do 

Windows, aprendendo as configurações básicas. Após esta primeira abordagem, prosseguimos para o 

editor de texto “WORD”, onde foi iniciado atividades sobre formatação básica de texto, inserir e 

formatar imagens online. Todas as atividades foram realizadas com o objetivo de contemplar o que foi 

solicitado no 1º módulo, abordando o tema “Cidadania” indiretamente através dos textos.  
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O fechamento desse módulo foi realizado através de cartazes com imagens sobre Cidadania, 

elaborados durantes as oficinas através de pesquisas na internet e utilização da ferramenta Word.  

 

 

17- DO RECURSO: 

O recurso financeiro utilizado seguiu o estabelecido no plano de trabalho e plano de aplicação 

apresentado. 

 

 

18- PARECER CONCLUSIVO 

O projeto foi iniciado em janeiro com busca ativa dos antigos beneficiários, divulgação nas 

escolas e pelas ruas do bairro. Em parceria com o movimento jovem do CRAS Marina Caron 

pudemos ampliar a divulgação com grande adesão. Tendo em vista que grande parte dos nossos 

beneficiários são estudantes da escola estadual Maria de Lourdes, foi realizado uma reunião com a 

coordenação estreitando assim laços entre projeto e escola. 

No primeiro quadrimestre com desenvolvimento do projeto na oficina socioeducativa pode-

se perceber que muitos adolescentes apresentam vários conflitos fazendo com que o diferencial do 

projeto este ano sejam os atendimentos individuais com a orientadora social e a assistente social, com 

foco nas dificuldades apresentadas como; conflitos familiares, bullying, preconceito, auto mutilação 

etc... após os atendimentos é realizado visita familiar, e quando necessário  encaminhamento para 

atendimento especializado fortalecendo assim  os vínculos familiares e comunitário. 

O objetivo da oficina através das rodas de conversas, dinâmicas em grupo, filmes e palestras, 

é levar os beneficiários ao autoconhecimento levando os mesmos a compartilharem seus sentimentos 

conflitos internos e no dia a dia.  

Através das oficinas meio é possível completar a socioeducativa expandindo assim os 

conhecimentos adquiridos proporcionando de forma lúdica maior entendimento dos conteúdos 

abordados.  

Afim de realizar um persuasivo, constantemente é realizado pesquisa e abordagem de 

satisfação dos beneficiários para com o projeto, levando assim ao progresso do mesmo. 

Com o primeiro encerramento de módulo foi possível conduzir os adolescentes, a perceber a 

importância de se praticar cidadania, levando os conhecimentos adquiridos dentro do projeto num 

espaço externo a entidade, deixando em evidencia ao público presente, a importância dos trabalhos 

desenvolvidos.  
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Com a reunião de pais e responsáveis foi possível uma discussão onde puderam colocar as 

dificuldades no relacionamento familiar com os filhos, e através disso orienta-los e apresentar o que o 

projeto CRESCER pode contribuir. 

Em relação as metas do projeto, é possível afirmar que nesse primeiro quadrimestre as mesmas 

foram atingidas, com exceção a participação das famílias, onde a equipe está desenvolvendo estratégias 

para modificar esse quadro. As porcentagens das metas foram: 

             Mais de 100% de vagas preenchidas durante o ano; 40% das famílias dos beneficiários 

participantes nas atividades ou ações desenvolvidas pela entidade; 100% dos beneficiários inseridos 

ou reinseridos no sistema educacional;100% dos beneficiários inseridos no Cadastro Único para 

Programas do Governo Federal; 

Dando continuidade no projeto através do início do segundo módulo; Linguagem e 

Comunicação; com as atividades em desenvolvimento fica eminente o início de um amadurecimento 

dos adolescentes, já mais participativos, com os vínculos mais fortalecidos, criando assim um ambiente 

acessível a compartilhar experiências e conflitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________               _____________________________ 

                      Irmã Mariza de Fatima Assis                        Patrícia Fernanda França Bianchi 

                               Vice-Presidente                                             Assistente Social 

                                                                       CRESS: 60.583 
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