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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
DEZEMBRO 2019
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
RECURSO MUNICIPAL
I-

IDENTIFICAÇÃO:

Nome da Conveniada: COSC-Centro de Orientação e Serviços à Comunidade
Endereço: Rua Treze de Maio, 160 Centro.
Município: Tatuí
Endereço do Projeto:
Rua Treze de Maio, 160 Centro.
Segmento Atendido: Crianças e Adolescentes de 09 a 16 anos
Número real de atendidos: 44
Meta Conveniada: 44
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II - Atividades Desenvolvidas:
Nome da
Atividade

Oficina
Socioeducativa:

Oficina de
Artesanato:

Oficina de
Dança:

Oficina de Judô:

Descrição das Atividades Realizadas

Resultados Alcançados

- Apresentação da obra de Romero Brito, “Coração” e rodas de conversa,
atividades em folha e releitura da obra.
- Leitura, interpretação e reflexão do texto “O presente de natal”.
- Aplicação de enfeites para decoração do prédio do COSC.
- Como fechamento e aplicação de tudo que foi trabalhado: visita aos asilos
da cidade e entrega dos presentes confeccionados na Oficina de Artesanato.

- Através das atividades realizadas os educandos perceberam a importância de estar sempre
pronto a ajudar o outro. Fizeram excelentes reflexões sobre os verdadeiros valores, como
amizade, respeito, amor, compaixão, solidariedade.
- Na aplicação dos enfeites para decoração do prédio do COSC, todos cooperam bastante,
realizando excelente trabalho em equipe.
- Nas atividades com o texto “O presente de Natal”, os educandos perceberam a importância
de estar sempre pronto a ajudar o outro. Fizeram excelentes reflexões sobre os verdadeiros
valores, como amizade, respeito, amor, compaixão, solidariedade.
- As visitas aos asilos da cidade foram muito proveitosas. Educandos e idosos tiveram
excelente interação. O objetivo de levar alegria e carinho foi plenamente alcançado.
- A cada trabalho realizado nas aulas, aumenta o interesse pelo artesanato, com isso os
resultados obtidos agradam aos educandos, que percebem em si mesmos um aprimoramento
nas técnicas, na realização dos trabalhos e experimenta suas capacidades.
- Percebe-se evolução na convivência e no respeito uns com os outros e com o educador, para
isso as rodas de conversa são de grande valia e necessárias para se alcançar esses resultados.
- Ao final de cada aula os educandos são incentivados a organizar a sala de artesanato,
reforçado a importância de mantermos nossos espaços limpos e organizados.
- As visitas aos asilos da cidade foram muito proveitosas. Educandos e idosos tiveram
excelente interação. O objetivo de levar alegria e carinho foi, plenamente alcançado. As
idosas se alegram com os presentes e os educandos sentiram-se felizes em oferece-los.
-Todos realizam os exercícios dados e sempre procurando fazer o melhor, estão tendo uma
melhora significativa em relação ás coreografias, no equilíbrio e confiança em fazer os
movimentos acrobáticos e com os desenhos tiveram um ótimo desempenho.
-Os educandos estão se saindo muito bem nas aulas, tem havido um avanço na memorização
dos movimentos, uma maior conscientização do que estão realizando, o que traz também uma
grande melhora no comportamento e na disciplina. Todos estão mais atentos e participativos.
As aulas estão mais harmoniosas, com todos colaborando e até se divertindo.
-A apresentação para as famílias e convidados foi um sucesso. Todos se saíram muito bem e
sentiram-se realizados.
-Houve uma boa participação nas rodas de conversa, todos prestaram atenção nas orientações
e participaram ativamente de todas as atividades.

- Rodas de conversa sobre os valores necessários para a boa convivência e
aulas mais proveitosas.
- Finalização da confecção de porta trecos, utilizando embalagens vazias de
margarina e coadores de café (de papel) usados.
- Como fechamento e aplicação de tudo que foi trabalhado: visita aos asilos
da cidade e entrega dos presentes confeccionados.

-Rodas de conversa para avaliação e sobre a apresentação.
-Exercícios na barra e sequência coreografada.
-Exercícios de aquecimento, alongamento, aquecimento dançado, de
equilíbrio e com movimentação.
-Exercícios dançados, de consciência corporal e de flexibilidade.
-Ensaio e limpeza das coreografias.
-Apresentação das coreografias ensaiadas.

-Rodas de conversa sobre a apresentação técnica.
-Treinamento para apresentação técnica ritmada com música: ensino e
treinamento de acrobacias, técnicas e movimentação.

-Apresentação

Oficina:
Iniciação
Profissional:

Oficina
Pais
Comprometidos
com Futuro –
13/12/2019

-Rodas de conversa sobre trabalho em equipe.
-Produção de enfeites para decoração do prédio do COSC.
-Aplicação dos enfeites produzidos.
-Consultas ao site para estudo das provas anteriores.
-Grupos de estudo para realização da prova.

- Encerramento das oficinas e projetos do segundo semestre/2019, com a
participação das crianças, adolescentes e familiares. Foram realizadas as
seguintes atividades:
- Apresentação de dança;
- Apresentação artística de técnicas de judô e dança;
- Apresentação Coral “Ouça o Som do Coração” – pais e amigos do COSC;
- Entrega das atividades das crianças/adolescentes – 2° semestre;
- Entrega de lembrancinhas confeccionadas na oficina de artesanato.

-Para a apresentação técnica, os educandos estão treinando os movimentos e tendo muito boa
participação. Estão sabendo o que cada um irá fazer, está havendo ótima interação entre todos
e estão realizando bons treinos, com bom desemprenho. Todos gostaram muito do treino de
acrobacias.
-A apresentação técnica foi um sucesso. Todos se surpreenderam, até mesmo os educandos,
pois perceberam que são capazes de muitas coisas, quando se empenham e acreditam.
-Para a produção e aplicação dos enfeites para decoração do prédio houve o envolvimento de
todos os educandos, contribuindo assim para um objetivo comum e o desenvolvimento do
trabalho em equipe.
-Os adolescentes estão escritos para o Vestibulinho da ETEC e estão se empenhando nos
estudos, realizando consultas nas provas anteriores e tirando dúvidas.
-Todos ainda têm muita dificuldade na interpretação das perguntas, por isso a necessidade de
muita leitura e rodas de conversa.
- Apresentação de atividades e resultados do segundo semestre/2019;
- Integração entre os familiares, educandos e a equipe da instituição.
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I-

Recursos Humanos Existentes:
01 Assistente Social
01 Coordenadora Pedagógica
05 Oficineiros
02 Auxiliar administrativo
02 Serviços gerais
07 Voluntários.

IV-Avaliação:
Realizada através de reuniões avaliativas, entre a coordenação e os envolvidos
no projeto, com reuniões periódicas com os pais, bem como avaliações de
interesse e satisfação com os alunos do projeto.

Tatuí, 11 de Janeiro de 2020.

Daniele de C. Moraes Mendes
Assistente Social
CRESS 47.877

