C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA PARCERIA - ANO 2019

( XXX ) ANUAL ( ) PARCIAL
ÓRGÃO EXECUTOR: CENTRO

DE APOIO À INFÃNCIA

CNPJ: 57.048.571/0001-13

PERÍODO: 01.01.2019

a 31.12.2019

PROCESSO Nº: 5242/2019

EXECUÇÃO FÍSICA
N° ATENDIDOS

VALOR RECEBIDO

PÚBLICO ALVO

Famílias e crianças de 3 a 5 anos e 11
meses de idade

Programado

Executado

Valor

Fonte

85

88

30.000,00

Estadual

OBJETO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, para crianças com idade de 03 a 05
anos e 11 meses e suas famílias, através do projeto familiarizando.
AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS:
1. Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos.
1.1. Atividades educacionais no período da manhã.
1.2 Atividades Complementares de Arte para as crianças no período da tarde
Desde sua fundação, o CEAPI tem como objetivo proporcionar atendimento em período integral para
crianças. “entidade de caráter assistencial, tem por finalidade o atendimento gratuito e permanente,
na área educacional, cultural, esportivo e social a crianças, contribuindo para seu desenvolvimento
integral e formação cidadã” (Estatutos Art.2º)). Com o decorrer dos anos e as mudanças ocorridas,
hoje a entidade atende crianças de 03 a 5 anos e 11 meses de idade, em formato “creche” e no
contraturno da educação infantil, oferece as atividades abaixo descritas.
1.2.1. Projeto Dança (Expressão Corporal): Realizado em turmas, com duração de 30 minutos às terçafeiras e quintas-feiras, das 13h30min às 16h00min.
1.2.2. Projeto Informática: Oferecido duas vezes na semana (segundas-feiras e quartas-feiras) com
duração de 30 minutos, das 13h30min às 16h00min
1.2.3. Projeto Brincar e Vivenciar - Realização de brincadeiras no playground, assistir filmes e desenhos,
são atividades diárias a partir das 16h00min, enquanto aguardam seus responsáveis
1.2.4. Biblioteca Circulante Atividade semanal, com grupos de crianças da mesma fase, com a retirada
do livro nas 3ªs feiras, porém diariamente a criança tem acesso ao acervo da biblioteca.
1.2.5 Projeto Festejar Realizadas nas datas comemorativas sendo algumas com a participação dos
familiares.
2. Projeto Familiarizando – Familiares agir para mudar comportamentos
2.1 Oficinas de Artesanato: Foram realizadas 35 (trinta e cinco) oficinas de artesanato, nas modalidades de: Tricô,
Crochê, Bordados com fita, Pedraria e confeccionadas uma média de 300 (trezentas) peças no período, sendo,
tapetes, guardanapos, porta treco com material reciclável, porta papel em madeira, pintura MDF entre outros.
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2.2 Palestras sócio-educativas: (duas) Uma realizada em 06 de agosto de 2019 com a médica pediatra Dra. Maria
Aparecida Lage Drumond Safi com o tema “Saúde da Criança” e a outra no dia 17 de setembro com a enfermeira
Juliana Coutinho, docente da Escola de Enfermagem Alternativa, com o tema “A importância da Vacinação”.
2.3. Atividades interativas (datas comemorativas e eventos da Entidade): Para o ano de 2019 foram programadas10
(dez) atividades envolvendo familiares e comunidade em torno do CEAPI. Foram realizadas 15 (quinze) atividades
assim distribuídas: Festa da Páscoa, Aniversariantes (04), Bazares (02), Dia da Família, Festas Juninas (04), Dia
das Crianças, do Professor e do Educador, Natal e Confraternização.
2.4. Passeios em família: Realizado em 1º de dezembro com visita ao “Aquário Municipal de São Paulo localizado
à Rua Huet Bacelalr, nº 407 – Vila São José – Distrito do Ipiranga - SP
2.5. Cursos: Programados e executados 03 (três) Chocolate (27/03), Oficina em Pedraria para confecção de chinelos
e colares (25/09 e 02/10)
2.6.. Atividades do Serviço Social: Acolhida, Ficha de Cadastro, Entrevistas, Relatórios, Encaminhamentos,
Acompanhamento Social.

JUSTIFICATIVA DA DIVERGÊNCIA – AÇÕES E METAS PROGRAMADAS X EXECUTADAS: As metas
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Projeto Familiarizando foram atingidas
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Desenvolvimento da autonomia; Fortalecimento das relações grupais,
familiares e comunitárias; Prevenção de ocorrências de situações de exclusão e risco; maior participação
da família no processo de desenvolvimento integral do seus filhos
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ao encerrar o ano de 2019, podemos concluir que a proposta de trabalho
social desenvolvido pelo CEAPI tem atingido seus objetivos estatuários e específicos. A criança não fica
exposta a uma situação de vulnerabilidade pois permanece em período integral na instituição e as famílias
com as atividades propostas, desenvolvem uma convivência familiar e comunitária saudável. As ações
anualmente são avaliadas pelos pais/responsáveis, através de um formulário de Pesquisa de Avaliação.
Nesse ano foram enviados 88 (oitenta e oito) formulários e 53 (cinqüenta e três) foram preenchidos, que
representa 61% (sessenta e um por cento) do público pesquisado. Os resultados demonstram que 47%
(quarenta e sete por cento),GOSTARAM MUITO do trabalho desenvolvido, 10% (dez por cento)
consideraram BOM e 43% (quarenta e três por cento) deixaram de responder; ( Noventa e um por cento
) 91% dos pesquisados querem a continuidade do Projeto Social. Segue em anexo Pesquisa de Avaliação..
Declaramos que o objeto do acordo firmado foi cumprido e que os recursos recebidos foram aplicados
direta e exclusivamente nas ações previstas no referido acordo.
Local e data: ITU/SP 22/03/2020.

_________________________________________
Maria Luisa Blanch Groset
Presidente

_________________________________________
Virginia Aparecida Delgado
Assistente Social – CRESS-8961-9ªRegião/SP
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