JULHO
De 01/07/2018 a 31/07/2018

Projeto: Associação Privada de Fiéis - Comunidade Magnificat
Sumário Gerencial

1| Metas Propostas
Realizamos no Magniﬁcat Social Kids neste mês de Julho a Colônia de Férias, oferendo várias atividades programadas durante todo o mês, proporcionando às crianças e adolescentes
inseridas no programa momentos de lazer e de convívio social. Participaram também crianças e adolescentes que não fazem parte do projeto.
Durante o período da colônia de férias, foram realizadas atividades de lazer, esportivas e de recreação, como forma sadia de ocupar o tempo livre no período das férias escolares.
Entre as atividades realizadas, destacamos jogos e artes diversas, cinema, culinária, apresentação de palhaço, cama elástica e outros, além da festa dos aniversariantes do semestre,
com a entrega de brinquedos à todas as crianças.
Tivemos a participação de algumas mães voluntárias, possibilitando o fortalecimento dos vínculos familiares em um ambiente lúdico e descontraído. Destacamos também a Festa
Junina do Magniﬁca Social Kids, que ocorreu no dia 07/07, em espaço próprio da Entidade, que ofereceu barracas de comidas típicas e de brincadeiras. Houve a apresentação de
crianças da oficina de ballet e dos adolescentes com dança country, além da tradicional quadrilha, envolvendo pais e filhos.
No dia 17/07, tivemos reunião com gestoras da SASC e no dia 20/07 participamos de renião com Entidades e gestores e imprensa da SASC, para orientações de ﬂuxos de pautas e de
artes gráficas.
Realizamos no dia 25/07, atendendo ao convite da coordenação da Casa do idoso Centro, a apresentação de 23 crianças do Programa, que recitaram poema e cantaram para os
idosos presentes. Pudemos proporcionar uma manhã de descontração para as crianças neste dia.
No dia seguinte 26/07, aconteceu o encerramento da colônia de férias, com o Café Solidário, proporcionado pela Entidade às crianças e seus familiares. Houve doação de roupas,
agasalhos, cobertores e calçados as famílias presentes.

2| Resultados Alcançados
Promoção da interação social, desenvolvimento de diversas potencialidades e fortalecimento de vínculos.

3| Impacto das Ações nos Indicadores do Projeto
Adesão das crianças e adolescentes do projeto nas atividades propostas.
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#

Atividade

Meta

Etapa

Descrição

1

oficina de

80 crianças e

Oficina de

Atividades desenvolvidas:

artes

adolescentes que se

artes

encontrem em situação

% de

100,00

Através da realização da colônia de férias durante
todo o mês de julho, buscamos proporcionar as

de vulnerabilidade

Kids,momentos de lazer ,através de várias

garantido a serviços

atividades, visando a convivência,a interação social,a

setoriais de cultura,

descoberta de novas habilidades, o estímulo

esporte e lazer.

Encaminhamentos

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de
artes no mês

julho estão caminhando bem, a colônia de

de julho não

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da

crianças e adolescentes do Magnificat Social

social, com acesso

Pontos de

Completude Atenção

da criatividade e fortalecendo vínculos sociais.

80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.
2

oficina de

80 crianças e

Oficina de

dança

adolescentes que se

dança

encontrem em situação

Atividades desenvolvidas:

100,00

Através da realização da colônia de férias durante
todo o mês de julho, buscamos proporcionar as

de vulnerabilidade

Kids,momentos de lazer ,através de várias

garantido a serviços

atividades, visando a convivência,a interação social,a

setoriais de cultura,

descoberta de novas habilidades, o estímulo

esporte e lazer.

artes no mês

julho estão caminhando bem,a colônia de

de julho não

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da

crianças e adolescentes do Magnificat Social

social, com acesso

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de

da criatividade e fortalecendo vínculos sociais.

80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.

3

oficina de

80 crianças e

Oficina de

música

adolescentes que se

música

encontrem em situação
de vulnerabilidade
social, com acesso
garantido a serviços
setoriais de cultura,
esporte e lazer.

Atividades desenvolvidas:

100,00

Através da realização da colônia de férias durante
todo o mês de julho, buscamos proporcionar as
crianças e adolescentes do Magnificat Social
Kids,momentos de lazer ,através de várias
atividades, visando a convivência,a interação social,a
descoberta de novas habilidades, o estímulo da
criatividade e fortalecimento vínculos sociais.

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de
música no mês

julho estão caminhando bem, a colônia de

de julho não

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da
80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.
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4

oficina de

80 crianças e

Oficina de

Atividades desenvolvidas:

teatro

adolescentes que se

teatro

encontrem em situação

% de

100,00

Através da realização da colônia de férias durante
todo o mês de julho, buscamos proporcionar as

de vulnerabilidade

Kids,momentos de lazer ,através de várias

garantido a serviços

atividades, visando a convivência,a interação social,a

setoriais de cultura,

descoberta de novas habilidades, o estímulo

esporte e lazer.

Encaminhamentos

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de
teatro no mês

julho estão caminhando bem, a colônia de

de julho não

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da

crianças e adolescentes do Magnificat Social

social, com acesso

Pontos de

Completude Atenção

da criatividade e fortalescendo vínculos sociais.

80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.

5

oficina de

80 crianças e

Oficina de

futebol

adolescentes que se

futebol

encontrem em situação

Atividades desenvolvidas:

100,00

futebol no mês julho estão caminhando bem,a colônia de

Através da realização da colônia de férias durante

de julho não

todo o mês de julho, buscamos proporcionar as

de vulnerabilidade

Kids,momentos de lazer ,através de várias

garantido a serviços

atividades, visando a convivência,a interação social,a

setoriais de cultura,

descoberta de novas habilidades, o estímulo

esporte e lazer.

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da

crianças e adolescentes do Magnificat Social

social, com acesso

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de

da criatividade e fortalescendo vínculos sociais.

80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.

6

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

Oficina de
judô

Atividades desenvolvidas:

100,00

Através da realização da colônia de férias durante
todo o mês de julho, buscamos proporcionar as
crianças e adolescentes do Magnificat Social
Kids,momentos de lazer ,através de várias
atividades, visando a convivência,a interação social,a
descoberta de novas habilidades, o estímulo
da criatividade e fortalecendo vínculos sociais.

Na atividade de Ressaltamos que as atividades do mês de
judô no mês de julho estão caminhando bem,a colônia de
julho não

férias teve uma boa participação das crianças

compareceram e adolescentes e conforme (proposta da
80 crianças e

proteção social básica) estamos

adolescentes

encaminhando as famílias para o

das 80

recadastramento do cadastro único e

propostas no

regularizando junto ao CRAS a inserção do NIS

plano de

das famílias inseridas no Social Kids.

trabalho.
Tendo em vista
que algumas
crianças e
adolescentes
estavam no
período de
férias escolares
e por isso
viajaram.
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Atividade

7

Apresentações Aumento da capacidade Apresentações No mês de julho em destaque tivemos a Festa
culturais

Meta

Etapa

% de

#

Descrição

Pontos de

Completude Atenção

protetiva das famílias de culturais

Junina do Projeto Social Kids, que ocorreu no dia

80 crianças e

07/07, em espaço próprio da Entidade, que

adolescentes inseridos

ofereceu barracas de comidas típicas e de

no serviço.

brincadeiras. Houve a apresentação de crianças da

Encaminhamentos

100,00

oficina de ballet e dos adolescentes com dança
country, além da tradicional quadrilha, envolvendo
pais e filhos.
Realizamos no dia 25/07, atendendo ao convite da
coordenação da Casa do idoso Centro, a
apresentação de 23 crianças do Projeto, que
recitaram poema e cantaram para os idosos
presentes. Pudemos proporcionar uma manhã de
descontração para as crianças neste dia.
No dia 26/07, aconteceu o encerramento da colônia
de férias, com o Café Solidário, proporcionado pela
Entidade às crianças e seus familiares. Houve
doação de roupas, agasalhos, cobertores e calçados
as famílias presentes.

8

Reuniões

Aumento da capacidade Reuniões

No dia 17/07, tivemos reunião com gestoras da

protetiva das famílias de

SASC e no dia 20/07 participamos de renião com

80 crianças e

Entidades e gestores e imprensa da SASC, para

adolescentes inseridos

orientações de fluxos de pautas e de artes gráficas.

0,00

no serviço.
9

oficina de judô Aumento da capacidade Oficina de

Foi um período

Obtivemos uma boa participação das crianças

de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por

crítica da realidade de

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

judô

motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.

10 oficina de
futebol

Aumento da capacidade Oficina de

Foi um período

Obtivemos uma boa participação das crianças

de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por

crítica da realidade de

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

futebol

motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.

11 oficina de
teatro

Aumento da capacidade Oficina de

Foi um período

Obtivemos uma boa participação das crianças

de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por

crítica da realidade de

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

teatro

motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.
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#

Atividade

12 oficina de
música

Meta

Etapa

Aumento da capacidade Oficina de
crítica da realidade de

% de

Descrição

Pontos de

Completude Atenção

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

música

Encaminhamentos

Foi um período Obtivemos uma boa participação das crianças
de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por
motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.

13 oficina de
danca

Aumento da capacidade Oficina de
crítica da realidade de

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

dança

Foi um período Obtivemos uma boa participação das crianças
de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por
motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.

14 oficina de
artes

Aumento da capacidade Oficina de

Foi um período

Obtivemos uma boa participação das crianças

de férias

e adolescentes em todas as atividades

80 crianças e

obtivemos

oferecidas pelo projeto Social Kids.

adolescentes inseridas

algumas

no serviço.

ausências por

crítica da realidade de

Visando a convivência o vínculo e a interação social. 100,00

artes

motivo de
viajem das
crianças e
adolescentes.
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Nome

Observações

FREQUENCIA-TARDE-JULHO.pdf
FREQUENCIA-MANHA-JULHO.pdf

 Próximas Atividades
Projeto: Associação Privada de Fiéis - Comunidade Magnificat
#

Atividade

Meta

Etapa

Descrição

Alice de Souza Sant'Anna

Flavia Felix Sales Rosa

Carmen Patricia de Souza Ballesteros

Responsável pela Entidade

Responsável Técnico

Responsável Técnico

CPF 22440720887

CPF 25621836812

CPF 251.270.038-05

RG 50802586

RG 250707883

RG
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