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Projeto: Associação Privada de Fiéis - Comunidade Magnificat

Sumário Gerencial

1| Metas Propostas

Neste mês de Agosto/2018 voltamos a desenvolver as atividades do Magnificat Social Kids, pois no mês passado realizamos a Colônia de Férias durante todo o mês.

No dia 03/08 tivemos reunião para alinhamento e orientações internas junto com as orientadoras sociais do Magnificat Social Kids, Assistente Social da Entidade, Recursos Humanos,

Dirigente e com a presença da fundadora da Entidade Irmã Alice.

Houve também no dia 09/08 reunião com as gestores da SASC Márcia e Janete referente dados/propostas para 2019 e outras informações como datas dos eventos festivos; doação de

livros pelo Projeto Criança Feliz; sobra do leite e outros.

Em 13/08 recebemos a visita técnica de Márcia - Cras Parque Santa Rita para apresentação do novo gestor Fabrício. Em 14/08 iniciamos a aplicação de um questionário avaliativo para

as crianças inseridas no Programa, que foi elaborado por Carlos voluntário que realiza intercâmbio na Entidade. O questionário teve como finalidade obtermos um banco de dados

digitalizado das crianças ativas no Programa.

No dia seguinte 15/08, os voluntários Carlos e David que realizam intercâmbio na Entidade apresentaram um vídeo mostrando um pouco da cultura, gastronomia, pontos turísticos e

outras informações de seus países de origem (Peru e Colômbia) para as crianças do Programa.

Recebemos no dia 17/08 os representantes da Fundafresp – Fundo de Assistência Social da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, que por meio de doação,

será possível a compra de equipamentos para cozinha do Magnificat Social Kids e também para aquisição de novos brinquedos do parquinho. A doação foi feita para as duas Entidades

contempladas, sendo elas a Associação Privada de Fiéis - Comunidade Magnificat e Nossa Senhora Auxiliadora.

Informamos que haverá mais um dia de aula de judô toda sexta-feira, além das aulas que já acontecem às terças-feiras. Justificamos essas aulas às sextas-feiras como reforço para o

Torneio de Judô que ocorrerá no dia 16/11/18, no Tênis Clube em São José dos Campos. Na sexta-feira do dia 17/08 tivemos o início dessas aulas .

Recebemos em 20/08 a visita técnica de Janete do Cras - Parque Santa Rita para apresentação de Fernando, novo gestor da referida unidade de Cras e para alinhamento da Festa das

Crianças, que acontecerá dia 19/10.

Em 21/08 recebemos a visita técnica do Programa Mesa Brasil, representado por Michele e Alexandre, com a finalidade de avaliar as condições de recebimento, acondicionamento e

utilização das doações.

No dia seguinte foi apresentado o planejamento das ações dos professores com as crianças e adolescentes do Programa, para a apresentação na festa de final de ano, que acontecerá

no dia 09/12.

Em 23/08 tivemos um momento de interação e informações as crianças e adolescentes inseridas no Programa, onde ressaltamos alguns pontos especícificos para o bom andamento e

convivência mútua, como o respeito entre colegas e professores, respeito as regras estabelecidas e outros pontos relevantes. 

No dia 24/08 fizemos a despedida do voluntário Carlos vindo do Peru para realizar intercâmbio na Entidade.

Proporcionamos as crianças um passeio para conhecerem as hortas da Entidade, juntamente com o voluntário da Colômbia David, onde puderam identificar e conhecer algumas

frutas, verduras e legumes.

No dia 30/08 recebemos a visita das Assistentes Sociais Ligia e Tânia do Cras Pernambucano para conhecerem a Entidade, seus programas e dependências. 

 

 

2| Resultados Alcançados

Promoção da interação social, desenvolvimento de diversas potencialidades e fortalecimento de vínculos afetivos entre eles e com os profissionais envolvidos no Programa.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto

Adesão das crianças e adolescentes do Programa nas atividades propostas.  Melhora no comportamento pessoal e convívio social.       
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1 | oficina de dança1 | oficina de dança Completude: Completude: 100,00 %

2 | oficina de música2 | oficina de música Completude: Completude: 100,00 %

3 | oficina de teatro3 | oficina de teatro Completude: Completude: 100,00 %

 Atividades Desenvolvidas

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de dança

Descrição:

No mês de agosto  buscamos proporcionar as crianças e adolescentes do Magnificat Social Kids momentos de aprendizado através de várias atividades lúdicas, visando a convivência, interação

social, a descoberta de novas habilidades, o estímulo através do incentivo de recursos digitais, despertando a criatividade.

Desenvolvemos o Alongamento, aquecimento, ritmo e musicalidade . 

Pontos de Atenção:

 

Fortalecer o vínculo afetivo através das atividades em grupo.

Levar a criança e o adolescente a entender seu comportamento e desenvolvimento dentro do espaço físico deste programa Social Kids.

Encaminhamentos:

Trabalhar o comportamento das crianças de 06 a 10 anos para um melhor aproveitamento dsa atividades propostas pelo Social Kids.

 

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de música

Descrição:

Neste mês de agosto trabalhamos os conceitos de:

Reforçando o conhecimento do violão:braço do violão, cordas ,cavilhas afinação e rítimo ,tocando acordes maiores para similar as notas.

Duração de tempo de som 

Através das cantigas 

Dinâmicas: cantigas de roda e exercícios manuais.

Através dos conceitos trabalhados pode ser desenvolvido o ritmo , duração e afinação e a  integrar os alunos (interatividade).

Testar o ritmo ensinado "Marcha",através da dinâmica com a bola. 

Pontos de Atenção:

Na atividade de Música no Mês de agosto  obtivemos algumas faltas justificadas com atestados por motivo de saúde  das crianças e adolescentes no programa Social Kids.

 

Encaminhamentos:

Ressaltamos que as atividades do mês de  agosto está caminhando bem , conforme (proposta social básica).

Fechamos nossas matrículas  para o ano de 2018 estamos realizando somente  inscrições na lista de espera para 2019. 
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4 | Oficina de Artes4 | Oficina de Artes Completude: Completude: 100,00 %

5 | Oficina de futebol5 | Oficina de futebol Completude: Completude: 100,00 %

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de teatro

Descrição:

Trabalhamos neste mês de Agosto o tema as “diferenças” com rodas de conversa, montagem de cenas que fará parte da apresentação de final de ano.

Apresentamos o filme Bel Movil despertando o conceito sobre as profissões, tema abordado no mês de Agosto que se comemora o Dia das Vocações.

Com o método: stanislavski, criando memória emotiva e trabalhando a imaginação

Pontos de Atenção:

Fortalecendo o entrosamento e o vínculo afetivo do grupo através das brincadeiras e atividades lúdicas.

Encaminhamentos:

Fortalecer o vínculo afetivo através das atividades em grupo.

Levar a criança e o adolescente a entender seu comportamento e desenvolvimento dentro do espaço físico deste programa Social Kids.

Na atividade de teatro no Mês de agosto  obtivemos algumas faltas justificadas com atestados por motivo de saúde  das crianças e adolescentes no programa Social Kids.

 Trabalhar o comportamento das crianças de 06 a 10 anos para um melhor aproveitamento da atividade. Ressaltamos que as atividades do mês de  agosto está caminhando bem, conforme

(proposta social básica).

Fechamos nossas matrículas  para o ano de 2018 estamos realizando somente  inscrições na lista de espera para 2019. 

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de artes

Descrição:

Neste mês de Agosto trabalhamos o folclore resgatando a cultura e costumes familiares brasileiros através de lendas e contos.

Desenvolvemos a socialização do grupo e as atividades artísticas potencializando a coordenação motora através do “Pão por Deus” um antigo costume de enviar mensagens em papéis

rendilhados coloridos..

 

Pontos de Atenção:

Levar a criança e o adolescente a entender seu comportamento e desenvolvimento dentro do espaço físico deste programa Social Kids.

Encaminhamentos:

Trabalhar o comportamento das crianças de 06 a 10 anos para um melhor aproveitamento da atividade.

Ressaltamos que as atividades do mês de  agosto está caminhando bem, conforme (proposta social básica).

Fechamos nossas matrículas  para o ano de 2018 estamos realizando somente  inscrições na lista de espera para 2019. 
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6 | oficina de judô6 | oficina de judô Completude: Completude: 100,00 %

7 | Reuniões7 | Reuniões Completude: Completude: 0,00 %

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de futebol

Descrição:

Neste mês de Agosto trabalhamos as competências:

Alongamento e Aquecimento;                                    

Treino físico e coletivo;

Os fundamentos do futebol .          

Através das brincadeiras lúdicas trabalhamos o fortalecimento  do vínculo afetivo do grupo.

Pontos de Atenção:

 Trabalhar o comportamento das crianças de 10 a 15 anos para um melhor aproveitamento das atividades oferecidas e ressaltar os direitos e deveres.

Intencificar o respeito  em relação da convivência do grupo e relacionamento aluno x professor. 

 

Encaminhamentos:

Fechamos nossas matrículas  para o ano de 2018 estamos realizando somente  inscrições na lista de espera para 2019. 

Meta: 80 crianças e adolescentes que se encontrem em situação de vulnerabilidade social, com acesso garantido a serviços setoriais de cultura, esporte e lazer.

Etapa: Oficina de judô

Descrição:

Na oficina de judô trabalhamos as atividades específicas das técnicas e capacidade do judô.

As crianças estão em um processo de avanço das técnicas e dos golpes, percebemos uma evolução gradativa com os as crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 10 anos, aperfeiçoamos os

fundamentos  e técnicas  básicas e desenvolvemos a consciência crítica através de rodas de conversa e reflexões abordando assuntos importantes em relação ao desenvolvimento da moral, ética e

valores.

Pontos de Atenção:

Fortalecer o vínculo afetivo através das atividades em grupo.

Levar a criança e o adolescente a entender seu comportamento e desenvolvimento dentro do espaço físico deste programa Social Kids.

Encaminhamentos:

Fechamos nossas matrículas  para o ano de 2018 estamos realizando somente  inscrições na lista de espera para 2019. 

4 de 13 06/09/18 17:00



Meta: Aumento da capacidade protetiva das famílias de 80 crianças e adolescentes inseridos no serviço.

Etapa: Reuniões

Descrição:

No dia 03/08 tivemos reunião para alinhamento e orientações internas junto com as orientadoras sociais do Projeto Social Kids, Assistente Social da Entidade, Recursos Humanos, Dirigente e com

a presença da fundadora da Entidade Irmã Alice.

Houve também no dia 09/08 reunião com as gestores da SASC Márcia e Janete referente dados/propostas para 2019 e outras informações como datas dos eventos festivos; doação de livros pelo

Projeto Criança Feliz; sobra do leite e outros.

Em 13/08 recebemos a visita técnica de Márcia - Cras Parque Santa Rita para apresentação do novo gestor Fabrício. Em 14/08 iniciamos a aplicação de um questionário avaliativo para as crianças

inseridas no Projeto, que foi elaborado por Carlos voluntário que realiza intercâmbio na Entidade. O questionário teve como finalidade obtermos um banco de dados digitalizado das crianças

ativas no Projeto.

Recebemos em 20/08 a visita técnica de Janete do Cras - Parque Santa Rita para apresentação de Fernando, novo gestor da referida unidade de Cras e para alinhamento da Festa das Crianças, que

acontecerá dia 19/10.

 

Pontos de Atenção:

Encaminhamentos:

 Indicadores de Programa

 Indicadores de Projeto

 Galeria de Fotos
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Alice de Souza Sant'Anna

Responsável pela Entidade

CPF 22440720887
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Responsável Técnico
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Carmen Patricia de Souza Ballesteros

Responsável Técnico
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