
 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

 
 

RELATÓRIO BIMESTRAL 
EXERCÍCIO: 2021 – PERÍODO: MARÇO A ABRIL  
PROJETO:  Futsal – ComUnidade “Juntos pelo Desenvolvimento social e Comunitário 
1- IDENTIFICAÇÃO DA OSC 
NOME: Associação Conviver – Centro de Transformação Social 
ENDEREÇO: Curió, nº 1 
BAIRRO: Jd. Alto do Flamboyant – Cep: 13.481.145 
UF: São Paulo – Limeira 
2- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSAVEL LEGAL OSC 
NOME: Susana Elisabete Pereira Dias 
CARGO: Presidente 
3- IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 
NOME: Alessandra Alves Bonin 
FORMAÇÃO: Assistente Social 
4- SÍNTESES DA PROPOSTA 
4.1. EIXO DE ATUAÇÃO DA OSC: Proteção Social Básica 
4.2. SERVIÇO / PROGRAMA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, Esporte e Cultura 
– Oficina de Futsal. 
4.3. OBJETIVO DA PROPOSTA: Favorecer o desenvolvimento pessoal, social e cultural de crianças e 
adolescentes, prioritariamente aqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, 
através da pratica esportiva na modalidade do Futsal, contribuindo com os processos de socialização, 
melhoria da qualidade da saúde, habilidades físicas, de criação e de participação cidadã, priorizando a 
matricialidade sociofamiliar, pois através do esporte fazemos a ponte para a integração e inclusão 
social. 
4.4. PÚBLICO – ALVO: crianças e adolescentes entre 06 a 17 anos  

4.5. META PREVISTA: 70 crianças e adolescentes 

META ALCANÇADA: 50 atendidos 

Atendidos no Período: 44 

Inclusões no Período: 02 

Exclusões no Período: 0 

Motivo das Exclusões: 0 

 
5 – ANALISE DOS RESULTADOS 
Observação: CONSIDERANDO todos os decretos de 2020 referente a pandemia decorrente pelo 
COVID -19 e devido ao avanço da pandemia já no início de 2021 e demais decretos referenciados de 
distanciamento social, protocolos da vigilância sanitárias e demais órgãos públicos gestores. A 
Associação Conviver referenciada pela proteção básica, no horário oposto da escola buscou 
estratégias para cumprimento dos seus objetivos, em formato de teletrabalho, tele atendimento e 
atendimento presenciais individualizados pontuais. Demais justificativa da proposta no período de 
pandemia do COVID -19 foram encaminhados ao CMDCA em forma de oficio com suas adequações. 
 
ATIVIDADES REALIZADAS: 
MARÇO A ABRIL  2021 

➢ SERVIÇO SOCIAL 
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- Os atendimentos presenciais foram adaptados por orientações gerais aos usuários da Associação 
por via remota. Nos casos emergenciais são realizadas visitas domiciliares respeitando todas as 
orientações da vigilância; 
  - Tivemos um aumento de famílias cadastradas com benefícios de cesta básica, doações de 
máscaras, produtos de higiene pessoal; 
- Abertura de vagas a crianças e adolescentes para a comunidade ao entorno da associação; 
-  Contato com as famílias por meio de WhatsApp para orientações gerais; 
- Visitas Domiciliares para as situações de emergências e para os casos de não devolutiva das 
atividades pelos atendidos; 
- Plantão de atendimento as famílias às terças feiras (com as condutas de distanciamento e de higiene 
pessoal conforme decretos); 
- Constante contado com a rede de apoio.  
 

➢ PRÁTICA ESPORTIVA DESENVOLVIDA NO PERÍODO: 

 

“Em toda parte do mundo, o esporte e demais seguimentos da sociedade estão sofrendo as 
consequências da pandemia ocasionada pelo COVID -19. O atual cenário do esporte em nosso 
município não é diferente de tudo o que vem ocorrendo mundialmente em relação aos eventos 
esportivo e pratica da atividade física”. 
 
Queremos que os atendidos e suas famílias permaneçam em casa com segurança, mas se 
mantenham ativas, sem esquecer da atividade física, que é fundamental e indispensável nesse 
período de isolamento social, considerado de suma importância para a saúde e todo o trabalho de 
fortalecer vínculos emocionais e familiar.  
 
 
A equipe do projeto segue incansavelmente desenvolvendo as atividades por teletrabalho e drive Thru 
da Inclusão.Neste bimestre além das atividades gravadas, foi planejado e executado atividades online. 
As atividades são desenvolvidas as quintas feiras no período da manhã e a tarde através da 
plataforma Team Link. 
 
  

➢ ATIVIDADES: 

 

TEMA: Fundamentos - Condução de Bola e Domínio.  
 
OBJETIVO GERAL DO TEMA:  Aprimorar os fundamentos da Condução e Domínio de bola. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DO TEMA:  
- Ter o controle da bola; 
-  Ter o domínio da bola; 
- Controlar o corpo, a força dos pés em relação a intensidade; 
- Ter percepção, atenção e foco em jogo; 
- Condicionamento e Preparo Físico. 
 
EXECUÇÃO ONLINE DAS ATIVIDADES 
 
- Apresentação do Educador Fisco:  conversa inicial para conhecer os atendidos e um quebra gelo, 
orientando sobre a proposta e objetivo das atividades online. 
 

mailto:casademisericordia@terra.com.br


 
            ASSOCIAÇÃO CONVIVER – CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL,                        

                 Rua Curió, 01 – Jardim Alto do Flamboyant - Limeira SP (19) 3453-7463/ 99790-6535 
 E-mail: casademisericordia@terra.com.br 

         CNPJ: 01.605.667/0001-80 
 
 

 
 
 
Atividade 1 - Caça objeto 
 
- Educador Físico compartilha pelo computador um objeto, a ideia é, quem aparecer primeiro com o 
objeto em frente a câmera ganha ponto, também pode ser falado, ou fazer charada para descobrir. O 
objetivo associado ao Futsal é desenvolver a Atenção, Concentração, Identificação em jogo, e ter foco 
no Alvo. 
 
 

  
 

 

Atividade 2: Condicionamento e Preparo Físico 

 

- Material: Três pares de tênis  

Parte principal:  

- Alongamento de membros inferiores e superiores; 
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- Aquecimento; 
- Exercícios de condicionamento e preparo físico em casa. 

 
 

Atividade 3: Condução de Bola e Domínio 

Material: Tênis (Substituindo cone), bola tradicional ou adaptada de papel.  

Parte principal:  

- Exercícios de agilidade, lateralidade e coordenação motora; 
- Trabalhando os fundamentos de Condução e Domínio de bola. 
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Mesma atividade lançada no Youtube :  

 

Fotos das atividades encaminhada pelos atendidos, através de vídeo onde receberam a 
atividade pelo link do Youtube (Canal Associação Conviver):  
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CONCLUSÃO TÉCNICA (GERAL) DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 
Conforme resultado da pesquisa realizada em março com as famílias, iniciamos as atividades em Abril 
em formato on-line as quintas feiras no período da manhã e à tarde.  
As mesmas atividades também foram disponibilizadas pelo canal do Youtube e via Whatssap, onde 
observamos retorno favorável da maioria dos atendidos.  
Cada atendido tem se esforçado em casa para realizar as atividades, compreendem a explicação e 
conseguem realizar os exercícios propostos.  
O diferencial alcançado nesta proposta foi a participação de integrantes da família na atividade online.  
 
Exemplo:  
Foto da avó do assistido participando da atividade, fazendo Alongamento e Preparo Físico, 
mostrando o envolvimento da família, fortalecendo o vínculo.  
 
Nessa foto o exercício era correr de frente e retornar de costas.  

 
 
 

➢ TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS 

O trabalho social com as famílias dos atendidos ocorre através de reuniões mensais, desenvolvemos 
palestras, dinâmicas, rodas de conversas, desenvolvidas e executadas por profissionais da área do 
serviço social e da psicologia.   
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A pandemia e isolamento social impossibilitou o atendimento presencial para as crianças os 
adolescentes e as respectivas famílias, por este motivo, montamos força tarefa na Associação 
juntamente com o técnico do futsal e demais técnicos da entidade. Estamos realizando rede de 
conversas com os atendidos e com as famílias, visitas domiciliares, Kits de atividades elaborada pela 
psicóloga para ser executada pela família, assistindo-os com cestas básicas.  
 
ATIVIDADE DESENVOLVIDA  
 

• REUNIÃO ONLINE DE PAIS E RESPONSÁVEIS (Família Conviver)  

• MARÇO 

OBJETIVO GERAL DA REUNIÃO: A reunião teve como objetivo promover o fortalecimento de 
vínculos entre a técnica e os familiares, bem como, proporcionar um espaço de escuta e fala para as 
famílias que sentem necessidade em compartilhar suas vivências.  
DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: A reunião foi realizada através da Plataforma Digital 
TeamLink e contou com a participação de 20 famílias representando 23 atendidos. Inicialmente a 
psicóloga apresentou-se e explicou como será desenvolvido o seu trabalho na Associação com as 
famílias e atendidos. Em seguida, solicitou aos responsáveis que também se apresentassem, assim 
como, mencionar o nome da criança e/ou adolescente que é atendido no Projeto.  

Após as apresentações, a psicóloga apresentou um slide com o Texto: “A semente”, e efetuou uma 
explanação do texto relacionando com a dinâmica familiar dos atendidos. Em seguida, as famílias 
tiveram a oportunidade de relatar sobre o que entenderam e também, sobre suas rotinas e 
experiências. No decorrer da roda de conversa, foram realizados apontamentos e intervenções pela 
psicóloga.  

No final, a técnica enfatizou a participação dos atendidos nas atividades remotas, assim como, realizou 
orientações sobre a relevância da prevenção da COVID-19. Por último, foi ressaltado sobre a reunião 
no próximo mês e encerrou-se a presente reunião.   

Texto: “A SEMENTE”  
Quando lançamos uma semente na terra, juntamos a ela a esperança e a certeza de que vai nascer 
uma planta.  
Da planta, o fruto, e do fruto, novas sementes.  
Toda semente carrega no seu bojo uma planta dormindo.  
É fantástica a lição da semente. 
A Educação também é assim.  
A gente planta, planta sempre, mas não podemos exigir que a planta venha amanhã.  
Leva tempo para que a planta se desperte do seu sono do berço da semente. 
Nem sempre é possível colher o que se plantou.  
As coisas caminham devagar.  
As coisas nem sempre acontecem a curto prazo.  
Mas é preciso acreditar e plantar com a certeza de que mesmo que a longo prazo, a semente 
germinará. 

Augusto Cury 
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CONCLUSÃO TÉCNICA (GERAL) DA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS: 

Foi observado interesse pelas famílias em participarem da reunião, assim como demonstraram no 
decorrer do encontro estarem atentas quanto a fala da psicóloga. Além disso, algumas das 
responsáveis presentes participaram ativamente da roda de conversa relatando suas experiências 
devido às alterações de rotina. Foi levantado de acordo com os relatos das famílias, os seguintes 
aspectos:  

• desânimos dos filhos em participarem das atividades escolares remotas;  

• dificuldade em conciliar trabalho com as tarefas de casa e cuidado com os filhos;  

• dificuldade em minimizar o uso de celulares dos filhos;  

Diante do que foi acolhido, a psicóloga estará elaborando um tema para a próxima reunião a fim de 
trabalhar certas demandas que foram identificadas na presente reunião. 

• REUNIÃO ONLINE DE PAIS E RESPONSÁVEIS (Família Conviver)  

• ABRIL 

OBJETIVO GERAL DA REUNIÃO: Objetivou-se fortalecer os vínculos com a técnica representando a 
Instituição, assim como, promover um espaço de escuta e fala, além de promover orientações aos 
responsáveis para lidarem de maneira saudável com os filhos.  
 
DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: A reunião foi realizada através da Plataforma Digital 
TeamLink e contou com a participação da presidente da Associação que se apresentou e enalteceu a 
importância da participação dos familiares no encontro.  Em seguida, a psicóloga deu continuidade 
com orientações referentes à aproximação de mãe, pais e/ou responsáveis de seus filhos com o 
objetivo de estreitar os vínculos entre os mesmos, assim como, orientá-los na prevenção dos fatores 
de risco. Tais orientações foram levantadas por meio dos relatos dos próprios responsáveis que 
participaram da reunião anterior. 

Dessa forma, utilizou-se o Powerpoint para efetuar a orientação por meio dos slides com imagens 
ilustrativas e textos, favorecendo a compreensão dos participantes. A apresentação teve como tema: 
“Conectando-se com o meu filho”. A psicóloga finalizou a apresentação ressaltando quais meios de 
conexão os pais e/ou responsáveis podem utilizar para se aproximar das crianças e dos adolescentes, 
respeitando as individualidades dos filhos.  

Em seguida, foi aberto um momento para os presentes verbalizarem suas experiências e sanarem 
dúvidas. Por último, reforçou-se a relevância de continuarmos engajados na prevenção contra a 
COVID-19. 
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CONCLUSÃO TÉCNICA (GERAL) DA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS: 
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Os responsáveis participantes demonstraram interesse em relação ao tema proposto através da 
atenção e relatos após a apresentação. Nesse dia, ocorreram intervenientes em relação à estabilidade 
da internet, pois alguns responsáveis escreveram no chat estarem com dificuldades em ouvir devido a 
ruídos no som. Nesse sentido, não foi possível estender-se com a roda de conversa como o 
pretendido.  
Outro fator relevante, observou-se a assiduidade dos responsáveis que participaram da reunião 
anterior, demonstrando comprometimento e estreitamento dos vínculos.  
 
 
 
 
 
 
 
ATENDIMENTOS ÁS FAMILAS (REALIZADOS POR VIDEO CHAMADAS) 
 

Foram realizados atendimentos individuais através de vídeo chamadas utilizando-se a plataforma: 
TeamLink. Os atendimentos tiveram data e horário previamente agendados com os responsáveis. 
Inicialmente, a psicóloga realizou os atendimentos com os responsáveis a fim de conhecê-los, assim 
como, conhecer a rotina familiar e as demandas dos atendidos. Após os atendimentos efetuados com 
os respectivos responsáveis, a técnica iniciou o atendimento com os próprios atendidos.  
Em alguns casos, os atendimentos foram solicitados pelo familiar responsável e em outros, foram 
solicitados pela psicóloga mediante a observação na primeira reunião de pais e responsáveis.  
 
CONCLUSÃO TÉCNICA (GERAL) DA ATIVIDADE DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS: 

Através dos atendimentos realizados, observou-se que os familiares foram solícitos quanto aos 
atendimentos remotos, bem como, conseguiram manusear a plataforma, uma vez que, é a 
mesma utilizada para a realização da reunião de pais, favorecendo a praticidade e otimização dos 
dados dos celulares dos mesmos.  
Apesar dos atendimentos terem sido realizados de maneira remota, podendo ocorrer influência na 
privacidade dos mesmos, observou-se que os familiares se sentiram à vontade em relatar suas 
vivências e queixas. Nesse aspecto, os atendimentos possibilitaram um espaço de escuta atenta 
e de fala, de modo que, foi possível minimizar as angústias apresentadas, assim como, promover 
orientações pertinentes a cada situação familiar.  
Nos atendimentos realizados com o próprio atendido, observou-se também que os mesmos 
estavam dispostos a participarem do atendimento interagindo com a psicóloga. Outro fator 
importante a ser relatado, refere-se que não foi identificado resistência dos mesmos em relatarem 
suas angústias, facilitando o desempenho do atendimento.  
Portanto, entende-se a importância em continuar oportunizando espaços como esse para as 
famílias e atendidos com o objetivo de estreitar vínculos, prevenir e contribuir no desenvolvimento 
saudável das crianças e adolescentes. Ao total foram 30 vídeos chamadas realizadas entre março 
e abril. 
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➢ REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE 

 

• Reunião Técnica por vídeo chamada em março, para fechamento do desenvolvimento 

avaliativo, estratégia e montagem de cronograma de atividades para os próximos meses. 

• Reunião para fechamento do mês de abril, análise dos resultados e traçando novos alvos. 

 

MARÇO                                                                                        ABRIL 
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➢ ENTREGA DE OVOS DE CHOCOLATES AOS ATENDIDOS 

Recebemos da Rede de Juventude (Igreja Filadélfia) 48 ovos de chocolate para serem entregues as 
famílias da Associação. Nesta oportunidade, desafiamos as famílias! Solicitamos que no Domingo de 
Páscoa durante o café da manhã, tivessem um momento de comunhão. Para nossa surpresa, todas as 
famílias enviaram fotos deste momento.  
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Fotos do café de comunhão 

 
➢ ANALISE DOS RESULTADOS:  

• Resultado favorável no desenvolvimento cognitivo e habilidades motoras aos fundamentos da 
atividade esportiva observado pele educador físico nos vídeos entregues pelos atendidos e 
pelas atividades desenvolvidas por online; 

• Realizado desenvolvimento avaliativo e monitoramento dos atendidos via google drive no mês 
de março e presencial no mês de abril; 

• Relatos positivos em reunião técnica, quanto a: frequência dos atendidos, envolvimento das 
famílias, socialização, reações emocionais, reações físicas, verbalização, e a participação na 
oficina do projeto de futsal;  
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• Realizado mensuração dos dados qualitativos, e os dados quantitativos, nos meses de março 
e abril; 

• As atividades com os atendidos e com as famílias foram realizadas via WhatsApp, entrega de 
kits e online pelos técnicos; 

•  Obtivemos 82,2% no futsal e 70,15% com a psicóloga de retorno e participação nas 
atividades pelos atendidos e das famílias. As famílias que não conseguiram participar, 
contatamos por telefone e visita domiciliar.   

        
6- AVALIAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS 
6.1 ASPECTOS FACILITADORES DO PERÍODO: 

• O uso da internet e meios de comunicação via Whatssap e youtube e online em meio a pandemia para 
a entrega das atividades do futsal; 

• Participação satisfatória dos assistidos no teletrabalho; 

• Interesse na execução das atividades sugeridas por vídeo; 

• Alcance satisfatório em atividades online;  

• Comunicação ativa com as famílias e observou-se que os familiares foram solícitos quanto aos 
atendimentos remotos, sugerido como superação/mudança no relatório anterior. 

 
6.2 ASPECTOS DIFICULTADORES DO PERIODO:  

•  Pandemia e isolamento social pelo COVID 19; 

• Falta de acesso à internet e indisponibilidade de celular das famílias; 

• Aguardando retorno do órgão público para inscrição das 30 vagas ao território. 

6.3 PROPOSTA DE SUPERAÇÃO / MUDANÇA:  

• Continuar com o contato por vídeo chamado aos atendidos e seus familiares, pela psicóloga;  

• Continuar reunião com as famílias online pela psicóloga; 

• Continuar atividade com os atendidos online pelo educador físico; 

•  Manter  Drive Thru da Inclusão para melhor mensuração; 

• Todos os apontamentos serão levados em conta para efetivação de novas ações. 
 
6.4 AVANÇOS OBTIDOS:  

• Adequação das atividades em meio à pandemia; 

• Resultado positivo na participação dos atendidos nas atividades online; 

• Observação de incentivos e participação dos pais e ou responsável legal na participação das 
atividades juntamente com os atendidos; 

 Os próprios assistidos têm se esforçado para atender e corresponder as atividades e aos desafios 
propostos. 
7- AÇÕES DESENVOLVIDAS/ PARTICIPAÇÕES 

AÇÕES QUANTIDADE 

Números de atendimentos no período 48 

Visitas domiciliares 48 

Encaminhamentos realizados (especificar) 01 

Reuniões de equipe técnica  03 

Participações de reunião de rede 01 

Relatórios emitidos 03 

Participação de capacitação/ palestras/ eventos  0 

Outros - 

 
 

➢ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ATENDIDOS 
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Março 

Média de 
frequência dos 
atendidos por 
teletrabalho 

Média frequência 
dos atendidos  

Online  

Média frequência 
dos atendidos por 

drive thru 

Total geral 

FUTSAL 29% 39% 4,1% 68% 

Oficina Família Conviver 38% 41% 0% 79% 

 

 
 

Abril 

Média de 
frequência dos 
atendidos por 
teletrabalho 

Média frequência 
dos atendidos  

Online  

Média frequência 
dos atendidos por 

drive thru 

Total geral 

FUTSAL 19% 75% 10% 97% 

Oficina Família Conviver 20% 40% 4,1% 61,3% 
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