RELATORIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO – EXERCÍCIO 2020(Futsal)
I – IDENTIFICAÇÃO
ORGANIZAÇÃO EXECUTORA: Associação Conviver – Centro de Transformação Social
ENDEREÇO: Curió, 01 – Resid. Alto do Flamboyant
MUNICÍPIO:

Limeira

FONE: (19) 3453.7463

E-MAIL: casademisericordia@terra.com.br
II. RELATÓRIO
SERVIÇO CO FINANCIADO: FUMDCA
VALOR DO CO FINANCIAMENTO: R$ R$ 33.600,00
META PROGRAMADA: 52

META ATENDIDA: 42

OBJETIVO GERAL:
Favorecer o desenvolvimento pessoal, social e cultural de crianças e adolescentes, prioritariamente
aqueles que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, através do ensino esportivo
(Futsal) contribuindo com o processo de socialização, participação social e cidadão, melhoria da
qualidade da saúde, desenvolver habilidades físicas, priorizando a matricialidade sociofamiliar.
Através do esporte realizamos a ponte para a integração e inclusão social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1 - Ensinar as regras do futsal e aplicar seus fundamentos técnicos e Táticos, através do método
misto.
2 - Promover o intercâmbio social, cultural, lazer, o brincar a autonomia e solidariedade através do
futsal.
3 - Promover espaços de reflexão sobre o papel das Famílias na proteção e desenvolvimento das
crianças e adolescente.
III- ATIVIDADES/AÇÕES DESENVOLVIDAS:
Atividades Desenvolvidas de Janeiro a Dezembro de 2020
Iniciamos 2020 em novo endereço, com muitos desafios para organizar toda a Associação,
continuamos atendendo o município, priorizando o atendimento ao território pertencente ao CRAS Victor D’
Andrea. Com parceria e articulação com a Secretaria Municipal do Esporte, a qual cede o espaço físico
do Ginásio de Esporte Bento Marques da Cruz localizado na rua: Bem – Te – Vi, Resid. Jardim Alto do
Flamboyant, para o desenvolvimento de atividade esportiva do projeto com os atendidos da Associação
Conviver.
As atividades foram executadas com os atendidos presencialmente até o dia 17/03/2020. Após esta
data entramos em isolamento social devido a pandemia do COVID 19, respeitando Decreto Municipal
de Limeira SP (decreto nº 123 de 23 de março de 2020). Considerando este decreto, as atividades
passaram a ser desenvolvidas por teletrabalhos, encaminhados pelo WhatsApp, publicados em
páginas do Google Drive, Instagram, youtube e facebook. Os atendidos executaram as atividades
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propostas devolvendo em forma de vídeo e foto pelas plataformas das redes socias. As atividades
foram construídas e aplicadas com um novo olhar “um novo normal”.
Atividades com os atendidos:
JANEIRO/FEVEREIRO
• Explanação do plano de trabalho da associação: Cronograma 2020, grade de atividades,
oficinas, eixos norteadores;
• Planejamento anual;
• Palestras e orientações.
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO:
• Retorno dos assistidos com dinâmica de recepção e apresentação das regras de convivência;
• Reconhecimento do novo espaço dos treinos;
• Jogos e brincadeiras recreativas;
• Apresentação da história e regras do futsal em aula expositiva e prática;
• Alongamento e Aquecimento antes e depois da atividade esportiva;
• Fundamentos do futsal: condução de bola e treino coletivo;
• Ênfase na socialização entre os atendidos, respeito às regras do futsal e trabalho em equipe.
2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
FEVEREIRO:
• Primeiro encontro com as famílias (boas-vindas);
• Reconhecimento do novo espaço da Associação;
• Desenvolvido os temas: bondade e respeito através de dinâmica;
• Explanado as regras de convivência bem como o será desenvolvida as atividades no novo
espaço e planejamento anual das atividades;
• Apresentado aos pais e responsável os temas que foram trabalhados no futsal com os
atendidos através de vídeos.
MARÇO/ABRIL
As atividades foram executadas com os atendidos presencialmente até o dia 17/03/2020. Após esta
data entramos em isolamento social pela pandemia do COVID 19, respeitando decreto municipal.
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO
MARÇO
• Alongamento e Aquecimento antes e depois da atividade esportiva;
• Conhecer as regras e introduzir fundamentos do futsal (passe e chute);
• Executar e praticar as regras e os fundamentos através de exercícios simples e repetições.
ABRIL
PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO
Devido a pandemia e o isolamento social que teve início no final do mês de março, os assistidos foram
desafiados por meio de vídeo a se exercitar e praticar o futsal em casa, o primeiro desafio foi para que
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eles gravassem um vídeo contando um pouco da história do futsal, e o segundo desafio foi trabalhar a
habilidade motora e espacial fazendo embaixadinhas, com isso também se dedicaram tentando superar
seus limites e tentar executar a maior quantidade de embaixadinhas. Os técnicos também participaram
das atividades incentivando-os. Mesmo distantes, mantemos contato com atendidos por rodas de
conversas pelo WhatsApp.
2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
• Reunião Técnica por vídeo conferência em março, realizamos o fechamento do
desenvolvimento avaliativo e planejamento das atividades para o mês de abril, nesta reunião
desenvolvemos estratégia de como enviar atividades por vídeo e ter devolutiva dos atendidos
em isolamento social;
• Reunião técnica presencial em abril, respeitando as condutas de afastamento social;
• Palestras, capacitações por live e orientações.
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 a técnica do futsal e demais técnicos da entidade. Estamos realizando rede de
conversas com os atendidos e com as famílias, visitas domiciliares assistindo-os com cestas básicas,
produtos de limpeza e higiene pessoal, produtos arrecadados por ações sociais promovida pela
associação.
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
Realizado reflexão através de vídeo enviado pelo WhatsApp para as famílias da Associação Conviver
onde foi enfatizado a importância de agir com paciência e responsabilidade. Principalmente por
estarmos vivenciando este período de prevenção do COVID 19 por meio do isolamento social, pois
diante das dificuldades decorrentes deste momento não somente em nosso país como também por
todo mundo, somos acometidos por preocupações que passam pela preservação da vida, mantendo a
unidade e integridade da família nos mais variados aspectos.
Foi utilizada a dinâmica: Os dedos da mão
Conto-lhes uma parábola que é própria para nossa reflexão sobre paciência e responsabilidade: Cinco
dedos nas mãos, mas nenhum é igual ao outro. Conclusão da parábola aplicada:
Se todos tivessem paciência uns com os outro, observando suas próprias a limitações e reconhecendo
a importância de cada um e a responsabilidade de todos em acolher, ajudar, cuidar e proteger de cada
um, seriam todos beneficiados, erguendo o copo, levando-o à boca e por fim saciando a sede, não
obstante também fazerem tantas e tantas outras coisas de forma unida.
AÇÃO SOCIAL NA CONVIVER, EM PARCERIA COM ROTARY CLUB DE LIMEIRA NO COMBATE
A COVID 19
A Associação Conviver recebeu, no início de 2020 uma doação de uma impressora 3D para a
implantação de uma nova oficina para as crianças e adolescentes assistidos pela entidade. Exatamente
neste momento de grande mobilização contra o COVID19, a associação aceitou o convite do Rotary
para ajudar na produção de protetores faciais para ser doados para os profissionais da área da saúde.
Desta forma vários órgãos ligados a saúde já estão recebendo as doações, fruto desta parceria bemsucedida. E de doações dos insumos através de empresários e pessoa física.
Os profissionais do projeto do futsal também participaram e se envolveram nesta ação social.
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Entregamos em vários locais, centro de referência do COVID 19, Santa Casa, AME, SAMÚ, Medical,
Unimed, Odontologias, fisioterapeutas, enfermeiras, médicos, prefeitura de Cordeirópolis. Ao total
atingimos a meta de Mil doações.
MAIO/JUNHO
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO:

Trabalhado a coordenação motora grossa praticando o chute, acertar o gol trabalhando o espaço e precisão,
conhecer os fundamentos e executar alongamentos para prevenir lesões e aumento da flexibilidade por
estarmos este período do isolamento social.

ATIVIDADES
• Montar um golzinho com distancia de um metro de uma trave a outra com chinelo, dar uma
distância de seis metros e tentar acertar o gol executando o chute. Memorizar os sete
fundamentos do futsal e recitar;
• Todos os dias separar um momento para fazer alongamentos.
2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
• Reunião técnica em maio presencial, respeitando todas as normativas da vigilância e decreto
do distanciamento social, quantidade de participante e uso máscaras e álcool gel;
• Os técnicos apresentaram avaliação das atividades online e seus respectivos resultados com
as devolutivas dos atendidos – pontos positivos e negativos com proposta de inovação e
adequação ao momento que estamos vivenciando;
• Fechamento do desenvolvimento avaliativo e planejamento das atividades para o mês de
junho.
Reunião técnica por vídeo conferência em junho:
• Realização de fechamento das atividades desenvolvidas;
• Levantamento dos desafios e das dificuldades encontradas decorrente da pandemia posto por
toda equipe;
• Alinhamento da proposta de adequação e superação para os desafios futuros;
• Orientações técnicas para que os profissionais se capacitem e participem de vídeos
conferências, palestras, lives e/ou outros recursos. Objetivo é que estejam sempre informados
de toda mudança e adequando os teletrabalhos em conformidade com os decretos,
deliberações, leis e órgãos concessionários.
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
A pandemia e isolamento social impossibilitou o atendimento presencial para as crianças,
adolescentes e suas respectivas famílias da Associação Conviver. Por este motivo, foi necessário
elaboração de uma força tarefa, juntamente com a técnica do futsal e demais técnicos da entidade.
A força tarefa teve como objetivo:
• Realização de rede de conversas com os atendidos e com as famílias por vídeo conferência;
• Visitas domiciliares assistindo-os com cestas básicas, leite, produtos de limpeza e higiene
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pessoal. Estes produtos foram arrecadados por ações sociais promovidas pela associação;
• Doação de cobertores, lençóis, fronhas, edredom;
• Doação de ovos de páscoa em Maio pela empresa Maravilhas do Lar.
Dinâmica para as Famílias
Realizado reflexão através de vídeo enviado pelo WhatsApp para as famílias da Associação Conviver
já que as reuniões presenciais com as famílias foram suspensas, disponibilizamos um vídeo por mês
pela psicóloga do projeto, dando ênfase aos temas “gentileza e humildade”.
Por estarmos vivenciando um período de prevenção do COVID 19 por meio do isolamento social, é
fator com grandes dificuldades e que tem atingido nosso país e também todo o mundo. “Estas
dificuldades têm prejudicado a unidade e integridade da família nos mais variados aspectos”.
(Psicóloga Ângela).
Os temas trabalhados “Gentileza e Humildade”, de acordo com a psicóloga, nos leva a sermos
amáveis, a reconhecermos as qualidades em detrimento dos defeitos, sermos agradecidos, pacientes
em meio ao isolamento, elogiar com maior frequência, enfim aplicarmos no cotidiano a nossa boa
educação e convivência familiar.
Dinâmica proposta:
Foi sugerido a todas as famílias dos assistidos a realização de uma dinâmica simples porem com
objetivo de compreender a diferença entre ver e olhar, pois, o olhar é fundamental porque nos remete à
ação, à percepção, à boa convivência, é observar características do outro em si mesmo.
JULHO/AGOSTO
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO:
• Conhecer as regras e introduzir fundamentos do futsal: trabalhado drible, condução e
raciocínio;
• Olimpíadas conviver, trazer através do esporte momento do brincar e interagir com gincanas e
desafios propostos e no final serão contemplados com medalhas: primeiro, seguido e terceiro
lugar;
• Trabalhar as habilidades motoras através dos fundamentos do Futsal (velocidade, criação,
criatividade, equilíbrio, agilidade, atenção, coordenação motora e ritmo;
• Através das atividades das gincanas proporcionar momentos do brincar de bola.
ATIVIDADES
• Utilizar uma bola, cones ou algum objeto para fazer as bases, o atendido deve passar entre os
cones controlando a bola perto do corpo efetuando o drible (ATIVIDADE POR
TELETRABALHO);
• FutJoken (Gincana da Olimpíadas Conviver), Esta Gincana foi desenvolvida e realizada por
teletrabalho e por Drive Thru da Inclusão Social (a Gincana foi levada até a residência do
atendido), os casos pontuais de não acesso as redes socias.
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2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
Realizada reunião técnica em julho e agosto presencialmente, respeitando todas as normativas da
vigilância e decreto do distanciamento social, quantidade de participante e uso máscaras e álcool gel.
Nesta reunião os técnicos apresentaram avaliação das atividades online e seus respectivos
resultados com as devolutivas dos atendidos – pontos positivos e negativos com proposta de inovação
e adequação ao momento que estamos vivenciando. Realizado fechamento do desenvolvimento
avaliativo e planejamento das atividades para o mês de setembro e outubro.
Durante a pandemia, observou-se a necessidade de desenvolvermos outras ações sociais que
beneficiaria as famílias dos assistidos, por exemplo:
• Arrecadação de alimentos (cesta básica completa com a inclusão de fardo de leite);
• Produção e entregas de kits de máscara de tecido (P, M e G) para todos os membros da
família dos assistidos;
• kit de limpeza e higiene pessoal;
• Suporte técnico realizado pela assistente social através de informações, encaminhamentos,
atendimentos presenciais, remotos e visitas domiciliares;
• Respaldo técnico da psicóloga para os casos pontuados e solicitados pelos familiares.
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
• Para a atividade específica de psicologia social, durante 3 semanas consecutivas em Julho, de
posse do celular da Associação, foi realizado chamada de vídeo com os assistidos e com
suas famílias objetivando ouvir e orientar em como lidar com as dificuldades de
relacionamento familiar, bem como das fragilidades emocionais e físicas decorrentes do
isolamento social. Também foram realizados envio de mensagens e ligações as famílias que
não objetivamos retorno, para possível tentativa no próximo mês ou visita domiciliar;
• Foi elaborado e preparado kits de psicologia social para serem entregues para as famílias,
sendo que em cada kit continha dentro de um saquinho plástico: 1 folha de sulfite com as
orientações da atividade a ser realizada e outra folha de sulfite em anexo para registro da
devolutiva:
Dinâmica da teia familiar
Objetivo: Dar a oportunidade para os membros da família conversar sobre o que cada um pensa sobre
a família, proporcionando compreensão, união e paciência.
Material: Um rolo de barbante, folha de instrução, folha em branco para escrever as respostas, pacote
de bolachas e balas.
COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE
A pandemia, não nos impediu de comemorar a nossa tão esperada festa dos aniversariantes. Nos
reinventamos e levamos a festa até os aniversariantes. Chamamos este Dia de Kombi birthday.
SETEMBRO/OUTUBRO
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO:
• Conhecer as regras e introduzir fundamentos do futsal: Coordenação, raciocínio e interação;
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• Comemoração do Dia da Criança “Drive da Felicidade;”
• Trabalhar as habilidades motoras manipuladoras, manipulação motora fina, espacial e
temporal;
• Comemoração ao dia da Criança “Drive da Felicidade” com entrega de lembrancinhas para
todos os atendidos.
ATIVIDADE
• Atividade entregue pessoalmente na casa de cada atendido e também envida por mídias
socias;
• Com um giz entre os dedos dos pés desenhar uma quadra de futsal com as posições de cada
jogador;
• Em comemoração ao Dia da Criança, promovemos o “Drive da Felicidade”, com entrega de
lembrancinhas para todos os atendidos. Infelizmente não foi possível realizar uma festa como
todo ano, por conta do momento que estamos passando, porem a infância deve ser
comemorada e este dia não poderia passar em branco. Todas as medidas de proteção foram
tomadas para que tudo fosse realizado com segurança pela equipe da Conviver;
• Futsal de tabuleiro: desenhar uma quadra de futsal no chão, os jogadores serão
representados por copos, com tampinha conduzir dando petelecos, não pode encostar nos
obstáculos, até chegar do outro lado da quadra e finalizar com o gol, aquele que chegar
primeiro vence.
2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
Realizada reunião técnica presencialmente, respeitando todas as normativas da vigilância e decreto
do distanciamento social, quantidade de participante e uso máscaras e álcool gel.
Nesta reunião os técnicos apresentaram avaliação das atividades online e seus respectivos
resultados com as devolutivas dos atendidos – pontos positivos e negativos com proposta de inovação
e adequação ao momento que estamos vivenciando. Realizado fechamento do desenvolvimento
avaliativo e planejamento das atividades para o mês de Novembro/Dezembro.
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
SETEMBRO
Favorecer subsídios para a família refletir em suas reações comportamentais como paciência,
assertividade e colaboração mútua nos reflexos advindos das mesmas no contexto da convivência
familiar e em comunidade.
• Foi elaborado e preparado kits de psicologia social para serem entregues para as famílias,
sendo que em cada kit continha dentro de um saquinho plástico: 1 folha de sulfite com as
orientações da atividade a ser realizada e outra folha de sulfite em anexo para registro da
devolutiva, 1 pacote de biscoito recheado wafer, 1 saquinho plástico contendo sementes de
girassol:
Dinâmica do girassol: FAMILIA GIRASSOL
Kit contendo:
• 1 folha de sulfite em anexo com o desenho de um girassol com 6 pétalas;
• texto sobre as lições que podemos aprender com o girassol;
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• sementes de girassol para plantar e um pacote de bolacha para degustar;
• No final de cada um dos seis tópicos a serem apresentados, será feita uma pergunta que
possibilitará aos participantes refletirem sobre a importância de um comportamento assertivo
para si mesmo, para a família e na comunidade;
• A dinâmica será concluída após preencher a folha 2 de acordo com as orientações contidas na
mesma, e em seguida a família deverá encontrar um lugar apropriado para plantar as
sementes de girassol e cuidar para que a semente venha se transformar numa linda flor assim
como temos que cuidar da nossa família para que se torne cada dia mais unida e fortalecida.
OUTUBRO
Promover diálogo sobre a responsabilidade e o cuidado com o corpo, estimulando o aumento da
auto-estima de cada um a partir do reconhecimento da parte do corpo que mais gosta.
Foi elaborado e preparado kits de psicologia social para as famílias contendo:
• 1 folha de sulfite contendo o material com descrição do tema e as orientações para dinâmica a
ser realizada;
• folha de sulfite em anexo para a devolutiva e folhas coloridas.
Dia da Criança... Ao comemorar esta data tão especial, vamos através de uma dinâmica, proporcionar
momentos divertidos e ao mesmo tempo trabalharmos a unidade, onde cada um faz a sua parte para
juntos conseguirmos um bom resultado e ao mesmo tempo fortalecer a autoestima de cada um.
DINÂMICA DO CORPO HUMANO
Reunir as pessoas da família ao redor da mesa e distribuir as folhas de sulfite coloridas conforme a
quantidade de pessoas que cada família tiver. Pedir que aquele que estiver com a sulfite de cor verde
desenhe uma cabeça com os olhos, nariz e boca. Quem estiver com a folha de sulfite azul desenhe
separadamente o pescoço, o braço direito e a perna direita. E aquele que estiver com a folha de sulfite
amarela desenhe separadamente o tronco, o braço direito e a perna direita. Em seguida, recortar as
partes desenhadas e colar na folha sulfite branca todas as partes formando o corpo humano. Depois de
pronto pedir para que cada pessoa da família fale sobre a parte do seu próprio corpo que mais gosta e
porquê assim como refletindo sobre a importância do cuidado e respeito com o próprio corpo e de seus
semelhantes.
NOVEMBRO/DEZEMBRO
1 - PRÁTICA DESENVOLVIDA NO PERÍODO:
• Drive Thru da Inclusão social, visita a casas dos atendidos foi trabalhado a reflexão sobre o
período de pandemia e como foi realizar as atividades em casa;
• Relembrar algumas atividades realizadas em casa.
• Ensaios e gravação.
ATIVIDADE
• Atividade realizada pessoalmente na casa de cada atendido. Momento de reflexão sobre tudo o
que vivemos na pandemia, e como foi realizar as atividades do futsal em casa e aproveitar
para fazer um pouco de exercício;
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• Kombi Birthday: Todo final de semestre, é realizado a “festa dos aniversariantes” daqueles
determinados meses. Por conta da pandemia e a nova realidade foi preciso nos adaptar, sem
pode-los reunir em um local fixo, levamos a festa até eles. Recebemos patrocínio de duas
empresas para a compra do Kit festa.
• FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO 2020 - Tema: COM viver
A pandemia não nos impediu de realizar a festa de encerramento das atividades. Conseguimos,
apesar de tudo, gravar a nossa apresentação de final de ano com excelência. Grande parte das
famílias também colaborou com o nosso cronograma e abraçou nossas ideias, tornando esse momento
muito produtivo mesmo que a distância. Obedecendo e respeitando todos cuidados e protocolos de
distanciamento e da vigilância sanitária.
• Nesse ano de 2020, tivemos muitas surpresas e desafios. Infelizmente nem todas foram
boas. Mas o bom das surpresas e dos desafios é que podemos superar e crescer com eles.
Acompanhe com a gente tudo que vivemos nesse ano de 2020.
https://youtu.be/4Vm62bYBimM
2 - REUNIÃO TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO E MONITORAÇÃO DO BIMESTRE
Realizada reunião técnica presencialmente, respeitando todas as normativas da vigilância e decreto do
distanciamento social, quantidade de participante e uso máscaras e álcool gel.
Nesta última reunião do ano os técnicos apresentaram avaliação das atividades online e seus
respectivos resultados gerais com as devolutivas dos atendidos – pontos positivos e negativos com
proposta de inovação e adequação ao momento que estamos vivenciando. Realizado fechamento do
desenvolvimento avaliativo anual e planejamento das atividades para o próximo ano.
Os atendimentos presenciais foram adaptados por orientações gerais aos usuários do projeto por via
remota, os casos emergências são realizadas visitas domiciliares respeitando todas as orientações da
vigilância.
Estamos seguindo os atendimentos da seguinte forma:
• Orientações as famílias por meio de WhatsApp para orientações gerais;
• Visitas Domiciliares para as situações emergências e para os casos de não devolutiva das
atividades pelos atendidos;
• Plantão de atendimento as famílias as terças feiras (com as condutas de distanciamento e de
higiene pessoal conforme decretos);
Constante contado com a rede de apoio.
3 - TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS
Proporcionar estímulo e maior compreensão da necessidade de fazer ao próximo aquilo que
esperamos que façam conosco, promovendo auxílio mútuo e exemplo de cidadania.
Família, seja colaboradora!
Atividade Proposta: Dinâmica da bala
Material necessário – balas com embalagens que abram dos dois lados.
Objetivo – Ressaltar a importância da colaboração, da união que se inicia no seio familiar e se estende
por onde formos. Promovendo ajuda ao nosso semelhante, crescimento e amadurecimento individual
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que refletirá bons resultados na convivência social;
Aplicação – A família deverá se posicionar com todos assentados em círculo, pode ser ao redor da
mesa e colocar o saquinho de balas que acompanha o kit no centro da mesa e ao abrir pedir que cada
pessoa da família pegue sua bala orientando a todos que só poderão descascar a bala com apenas
uma das mãos.
Após aguardar alguns segundos, pedir que a pessoa que está ao lado segure um
dos lados da embalagem da bala e juntos possam ao puxar cada lado da embalagem da bala, abrí-la e
assim poder saborear a mesma.
IV – QUANTITATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ANO:
Ações

Quantidade

Número de atendidos

52

Visitas domiciliares

100

Reunião de equipe técnica

11

Participação em reunião de Conselho ou Comissões

02

Participação de reunião na Rede de Serviços Órgãos

01

Reunião com Órgão Gestor

05

Planejamento de atividades na OSC

12

Relatórios Técnicos

20

Eventos Realizados VIRTUAL

06

Participação em Capacitações e/ou Palestras VIRTUAL

05

Encaminhamento aos recursos da rede (referência)

0

Retorno dos encaminhamentos (contra referência)

0

Atendimentos Individuais Psicossociais PRESENCIAL/VIRTUAL

25

Outros (especificar):
V - ANÁLISE DOS RESULTADOS
• Resultado alcançado nas atividades esportiva observado pela educadora física pelos atendidos
nas atividades por Drive Thru;
• Realizado mensuração do monitoramento dos técnicos na execução das atividades via google
drive;
• Relatos 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;
• Apresentação de porcentagem de participação em cada atividade, realizado mensuração dos
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dados qualitativos, e os dados quantitativos nos meses de Novembro/Dezembro;
• As atividades realizadas por Drive Trhu obtivemos retorno de 70% dos atendidos;
• kits de atividades entregues, obtivemos retorno entre os dois meses de 70% dos atendidos.
Continuamos a desenvolver outras ações sociais, que beneficiaram as famílias dos assistidos
durante o ano, por exemplo:
• Arrecadação de alimentos (cesta básica completa com a inclusão de fardo de leite);
• Produção e entregas de kits de máscara de tecido (P, M e G) para todos os membros da
família dos assistidos;
• kit de limpeza e higiene pessoal;
• Suporte técnico realizado pela assistente social através de informações, encaminhamentos,
atendimentos presenciais, remotos e visitas domiciliares;
• Respaldo técnico da psicóloga para os casos pontuados e solicitados pelos familiares.
FACILITADORES DA AÇÃO:
•
•
•
•

Participação satisfatória dos assistidos no teletrabalho;
Atividades por Drive Thru, executada com êxito, atingimos todos os atendidos;
Interesse na execução das atividades sugeridas por vídeo e por presencial individualizado;
Comunicação ativa com as famílias.

DIFICULTADORES DA AÇÃO:
• Pandemia e isolamento social pelo COVID 19;
•

Falta de acesso à internet e indisponibilidade de celular das famílias.

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO/MUDANÇAS:
• Continuar com o contato por vídeo chamada aos atendidos e seus familiares, pela psicóloga;
• Adequação da proposta do Drive Thru da Inclusão para as atividades do próximo ano;
• Todos os apontamentos serão levados em conta para efetivação;
RESULTADOS OBTIDOS/AVANÇOS:
• Adequação das atividades em meio à pandemia, ela não nos parou;
• Resultado positivo na participação dos atendidos em relação ao atendimento por Drive trhu;
• Observação de incentivos dos pais na participação das atividades juntamente com os
atendidos;
• Os próprios assistidos se esforçaram para atender e corresponder as atividades e aos
desafios propostos.
Finalizamos as atividades de 2020 com o sentimento de dever cumprido mesmo em meio a pandemia
pelo COVID -19, nos reinventamos e não deixamos de atender e acreditar na transformação social dos
nossos atendidos, nosso lema foi “Mais empatia, por favor”!!!!! e Continuará a ser em 2021.
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ANEXOS DE FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – 2020
REUNIÃO TÉCNICA –
Janeiro/Fevereiro

Março/abril

Maio/junho

12

Julho/Agosto

Setembro/Outubro

Novembro/Dezembro

13

REUNIÃO DE PAIS E RESPONSAVEIS
Fevereiro

Café de Boas Vindas a Família Conviver!!!!

A pandemia e isolamento social impossibilitou o atendimento presencial com famílias, por este motivo,
montamos força tarefa na Associação juntamente com a técnica do futsal e demais técnicos da
entidade. Estamos realizando rede de conversas com as famílias, visitas domiciliares assistindo-os com
cestas básicas, produtos de limpeza e higiene pessoal, produtos arrecadados por ações sociais
promovida pela associação.

14

Entrega de Kit de Higiene e Bombom para as familias

Visita domiciliar

Dinâmica para as Famílias
Março/Abril

Foi utilizada a dinâmica: Os dedos da mão

15

Maio/Junho
Dinâmica proposta:
Foi sugerido a todas as famílias dos assistidos a realização de uma dinâmica simples porem com
objetivo de compreender a diferença entre ver e olhar, pois, o olhar é fundamental porque nos remete à
ação, à percepção, à boa convivência, é observar características do outro em si mesmo.
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Julho/Agosto
Chamada de vídeo com os assistidos e com suas famílias objetivando ouvir e orientar em como lidar
com as dificuldades de relacionamento familiar, bem como das fragilidades emocionais e físicas
decorrentes do isolamento social.

Dinâmica da teia familiar

17

Setembro/Outubro
Dinâmica do girassol:

18

Dinâmica do corpo humano

Novembro/Dezembro
Dinâmica: Família, seja colaboradora!

INÍCIO DAS ATIVIDADES EM 2020
Início das atividades - Boas-vindas!!!!
Reconhecimento do Ginásio Bento de Marques da Cruz

19

Março/Abril

20

ATIVIDADES POR TELETRABALHO

Maio/Junho
Montar um golzinho

21

Todos os dias separar um momento para fazer alongamentos.

Julho/Agosto
Bola pelos cones

22

FutJoken (Gincana da Olimpíadas Conviver)

Atividades por Drive Thru da Inclusão Social (FutJoken)
Atividades desenvolvida na residência do atendido (casos pontuados, sem redes sociais)

23

Setembro/Outubro
Com um giz entre os dedos dos pés desenhar uma quadra de futsal com as posições de cada jogador.

24

Realizado por drive thru

Em comemoração ao Dia da Criança, promovemos o “Drive da Felicidade”

Futsal de tabuleiro

25

Novembro/Dezembro
Essa atividade foi realizada pessoalmente na casa de cada atendido. Momento de reflexão sobre tudo
o que vivemos na pandemia, e como foi realizar as atividades do futsal em casa e aproveitar para fazer
um pouco de exercício.

Eventos e Comemorações
AÇÃO SOCIAL NA CONVIVER, EM PARCERIA COM ROTARY CLUB DE LIMEIRA NO COMBATE
A COVID 19
Os profissionais do projeto do futsal também participaram e se envolveram nesta ação social.
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COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE
A pandemia, não nos impediu de comemorar a nossa tão esperada festa dos aniversariantes. Nos
reinventamos e levamos a festa até os aniversariantes. Chamamos este Dia de Kombi birthday.

COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO SEGUNDO SEMESTRE
Kombi Birthday
Todo final de semestre, é realizado a “festa dos aniversariantes” daqueles determinados meses. Por
conta da pandemia e a nova realidade foi preciso nos adaptar, sem pode-los reunir em um local fixo,
levamos a festa até eles. Recebemos patrocínio de duas empresas para a compra do Kit festa.
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FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO 2020 Tema: COM viver BASTIDORES DA GRAVAÇÃO

Limeira, 28 de Novembro de 2020

___________________________
José César dos Santos
Presidente

____________________________
Alessandra Alves Bonin
Assistente Social
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