C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA PARCERIA

( X ) ANUAL ( ) PARCIAL

ÓRGÃO EXECUTOR: CENTRO DE APOIO À INFÃNCIA

CNPJ:57.048.571/0001-13

PERÍODO: 02.01.2019 a 31.12.2019

PROCESSO Nº:10.674/19

EXECUÇÃO FÍSICA
N° ATENDIDOS

VALOR RECEBIDO

PÚBLICO ALVO

Crianças

Programado

Executado

85

88

Valor

10.587,80

Fonte

FMDCA

OBJETO: Oferta de serviços da Proteção Social Básica (Serviço de Convivência e Fortalecimento

de vínculos) para crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses de idade e suas famílias através do
Projeto Ampliando Conhecimentos e do Projeto Familiarizando.
AÇÕES PROGRAMADAS: 1. Programa de proteção básica para crianças até 06 anos e suas famílias.
2. Ações de formação,socialização e integração.
AÇÕES EXECUTADAS:...
O Projeto Ampliando Conhecimentos, tem como foco o desenvolvimento de atividades com crianças para
completar o período de atendimento integral que é oferecido pelo CEAPI. As atividades são desenvolvidas através
dos projetos de Dança/Expressão corporal; Informática, Biblioteca Circulante, Festejar e Brincar e Vivenciar. Essas
atividades ampliam os conhecimentos; contribuem com as famílias para proteção da criança e maior conscientização
para participação cidadã.

1. Dança/Expressão Corporal: Realizado em turma, duas vezes na semana, com duração de 30
minutos, (segundas-feiras,e quartas-feiras) , das 13h30min às 16h00min.
2. Informática: Oferecido duas vezes na semana com grupos de crianças da mesma fase com duração
de 30 minutos, das 13h30min às 16h00min (terças-feiras e quintas-feiras).
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
4. Biblioteca Circulante – Atividade semanal, com grupos de crianças da mesma fase, com a retirada do
livro nas terças feiras, porém diariamente a criança tem acesso ao acervo da biblioteca.
5. Festejar – Realizadas nas datas comemorativas sendo algumas com a participação dos familiares.
2. Projeto Familiarizando – Familiares agir para mudar comportamento
2.1 Oficinas de Artesanato e Culinária
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2.2 Palestras sócio-educativas
2.3. Atividades interativas (datas comemorativas e eventos da Entidade)
2.4. Reunião de Grupos de Pais
2.5. Passeios em família
2.6. Cursos : Culinária, Bijuterias e Chinelos em pedraria
2.7. Atividades do Serviço Social
2.8. Atividades da Psicologia

3.Outras ações desenvolvidas
3.1 - Acolhida
3.2 - Acompanhamento familiar individualizado e grupal
3.3 – Encaminhamentos
JUSTIFICATIVA DA DIVERGÊNCIA - AÇÕES PROGRAMADAS X EXECUTADAS: As metas do
Projeto Ampliando Conhecimento foram atingidas. Todas as atividades programadas foram
executadas.
BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Desenvolvimento da autonomia; Fortalecimento das relações grupais,
familiares e comunitários; 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.
Itu, 13 de março de 2020.

_________________________________________
Maria Luisa Blanch Groset
Presidente

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