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1. DADOS DA ENTIDADE 

 

a) Identificação da Instituição  

 

 Razão Social: ASIMD - Assistência Social Irmã Maria Dolores.  

 CNPJ: 50.938.877/0001-04      Endereço: Rua Vera Cruz, 386.  

 Jardim Hollywood - Cidade: S. B. Campo – SP  CEP: 09.608-100  

 Telefone: (11) 4173-2636  E-mail: asimd@asimd.org.br       

 Sítio Eletrônico: www.asimd.org.br                   Natureza Jurídica: Associação                                                     

  Data da Fundação: 01/06/1984 

 
  

b) Informações do dirigente/ representante legal da Instituição  

 Nome completo do Dirigente da Instituição: Adelva Seixas Magro 
 Endereço Residencial: Virginia Batistela Giusti, 73. 
 Bairro: Vila Suzi – São Bernardo do Campo – SP - CEP. 09715-210 
 Estado Civil: Casada  Data de Nascimento: 17/10/1958 
 Telefone: 11- 4127- 3048  celular: 61- 8206-3018 
 N. º do RG: 9.941.843-5  N.º CPF: 252.657.498-61 
 E-mail: adelvasema@gmail.com  

 
c) Endereço Administração: 

 

 Endereço: Pedro de Toledo, 147  Bairro: Paulicéia   CEP: 09.608-100 

 Cidade: São Bernardo do Campo – SP   Telefone: (11) 4173-2636   

  E-mail: asimd@asimd.org.br      

 

d) Endereço Serviço Social Irmã Maria Dolores: 

 

 Endereço: Estada Galvão Bueno, 5061 Bairro: Batistini   CEP: 09.842-080 

 Cidade: São Bernardo do Campo – SP   Telefone: (11) 4177-3271   

  E-mail: assistenciasocial@asimd.org.br      
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2. Técnicos Responsáveis Implantação e Desenvolvimento: 

 

a) Administrador: 

Eliseu Pereira de Souza  
E-mail: administrador@asimd.org.br    Fone: (11) 98315-5058 
 

b) Coordenadora dos Projetos Sociais:  

Necy Maria Pioli Pereira de Souza  
E-mail: necy.pioli@gmail.com                  Fone: (11) 9962.8480 
 

c) Assistente de Convênios e Documentação: 

Daisy Monteiro Cruz  
E-mail: daisycruz@uol.com.br     Fone: (11) 99153-1987  
 

d) Assistente Administrativo: 

Sara Rosa Pinheiro 
E-mail: auxiliaradm@asimd.org.br     Fone: (11)96595-3828 
 
 

 

3. APRESENTAÇÃO:  

 

a) Finalidade Estatutária 

 

Associação de direito privado, filantrópico e cultural, sem quaisquer fins econômicos, com prazo de 
duração indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades observa os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará nenhuma discriminação 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos 
e permanentes. 
 
 

b) Títulos, registros e inscrições: 

a. CMAS        Nº 011 

b. CMDCA  Nº 016 

c. CEBAS        Nº 71000.067556/2014-38 (em análise) 
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c) Histórico da Entidade 

 

A ASIMD – Assistência Social Irmã Maria Dolores, é uma Instituição sem fins lucrativos, criada em 1984 

como objetivo de propiciar as Crianças, aos Adolescentes, as Família e aos Idosos em situação de vulnerabilidade 

social, uma nova perspectiva de vida, onde são desenvolvidas ações socioeducativas buscando a integração 

social, trabalhando a autoestima, o respeito, com parceiras públicas e privadas, repensando perspectivas, 

buscando a transformação dos cidadãos através da inclusão socioculturais.  

A ASIMD vem desenvolvendo atividades socioassistenciais conforme o que segue: 

a. Ação Continuada: Pequenos Leitores, Futuro Escritores - Faixa Etária: 6 a 7 anos – ASIMD (2008) 

b. Fortalecimento a Família: Caminhando – Faixa Etária: 18 a 50 anos -  SEDESC (2008) 

c. Serviço de Convivência: Trajetórias e Conquistas – Faixa Etária: 18 a 50 anos - DRADS e SEDESC (2009) 

d. Inclusão: Panela Feliz – Faixa Etária: 18 a 50 anos – UPS FOUNDATION (2008) 

e. Orientação Gestante: Chuquinha – Faixa Etária: 13 a 40 anos – ASIMD (2007) 

f. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltados às Crianças, Adolescentes e suas Famílias em 

Situação de Violência e Risco Social – Alegria – CMDCA (2012) 

g. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Ações Complementares – Trajetórias e Conquistas 

(2012) – SEDESC 

h. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos – Pé na 

Bola – (2012) – SEDESC 

i. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Ginga e Batuque – CMDCA (2013) - CMDCA   

j. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos –  

Oficinas – Circo Aéreo, Teatro, Parkour, Jiu-Jítsu e Dança (2014/2015) – CAJUV 

k. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos – Oficinas- 

Breaking e Teatro (2016) – CAJUV 

l. Inclusão Produtiva- Faça Acontecer -Faixa Etária 18 a 59 anos- SEDESC (2017) 
 

m. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos –Projeto 

Convivência - SEDESC (2017) 

 

n. Projeto: ”Mulher: Beleza, Visual e Autonomia – Prêmio para oficinas de depilação, manicure e auxiliar de 

cabeleireiro – Fundação Volkswagen (2018) 

 

o. Projeto Bambolê – Recursos para a oficina de teatro- Fundação Salvador Arena (2019) 
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Hoje à ASIMD, através do seu departamento de Serviço Social, atua em São Paulo, município de São 

Bernardo do Campo, no bairro Batistini, e no seu entorno, com projetos na área do Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de Vínculos (Resolução nº 109 CNAS) - Proteção Social Básica, por meio de oficinas 

planejadas de interesse da comunidade buscando a integração social.  

A sua sustentabilidade advém dos convênios públicos e privados, das doações de seus associados entre 

outros, realizada bazares, chás e eventos beneficentes.  

Esse trabalho vem sendo realizado com sucesso nesta localidade há 07 anos. No ano 2019 frequentaram as 

oficinas oferecidas (Batistini e Região): 9.117 crianças/adolescentes, 2.258 mulheres e 1.601 idosos.  

O projeto de 2020 é de superarmos o número de atendimentos. 
 

 

 
4. Objetivo Geral da Entidade 

 

Atuar na assistência social, em conformidade com os preceitos abordados pelo SUAS.  Para tanto, a ASIMD 

executa projetos, que visam prestar atendimento continuo à família, criança, adolescentes e idosos em 

situação de vulnerabilidade e risco social, buscando principalmente o fortalecimento de vínculos familiares.  

 
5. Objetivos Específicos da entidade:  

Promover a assistência social, a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico, visando minimizar as 

necessidades básicas emergentes, apresentadas pelos usuários que procuram a instituição. Para que seus 

objetivos sejam cumpridos, a ASIMD tem como meta executar alguns itens, tais como: 

 

a. Desenvolver e implementar projetos, condizentes com seus objetivos; 

b. Incentivar a participação da comunidade local, nos projetos realizados pela instituição, visando o 

fortalecimento dos mesmos; 

c. Consolidar parcerias públicas e privadas de apoio técnico e financeiro; 

d. Integrar ações com outras Organizações do Terceiro Setor, para troca de experiências e fortalecimento do 

papel social da instituição. 

 
6. Área de atuação, perfil socioeconômico da região  

 6.1 – Área de Atuação – São Paulo – Município de São Bernardo do Campo- Bairros: 
 

a. Bairro Batistini; 

b. Parque das Garças; 

c. Vila União e 

d. Jardim Senhor do Bonfim 
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6.2 – Perfil Socioeconômico da região 
 
Está região apresenta em virtude da falta de políticas públicas e da não existência de equipamentos 
públicos ou de instituições privadas que atue na área da assistência social, um alto grau de vulnerabilidade 
dessa população com graves problemas sociais propiciando, como o aliciamento ao tráfico de drogas. 

 

7. Benefício Socioassistencial  

 

a. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

b. Gratuito aos usuários 

 

8. Serviços Ofertados 

         8.1- Tipo de Proteção 

 
a. Proteção Social Básica 

        8.2- Serviço conforme Resolução nº 109 CNAS 
 

a. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

       8.3 - CRAS de referencia 
 

a. CRAS III 

 

7. Atendimentos  

 

Projetos  
Atendidos 

(Mês) 
Faixa 
Etária 

Duração/ 
Meses 

Aulas/ 
Semana 

Convênio 
Área de 

Proteção 
Fontes 

Financiadoras 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

360 
06 a 17 

anos 
12 1 SAS Básica 1,2,3,4 

Serviço de 
atendimento Familiar 

140 
18 a 59 

anos 
4/4 1 SAS Básica 1,2,4 

Serviço de 
Convivência e 
Fortalecimento de 
Vínculos 

50 
60 anos ou 

mais 
12 1 SAS Básica 1,4 

Fontes Financiadoras: 1-Governamental; 2-Empresa Privada; 3-Fundação; 4-ASIMD 
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 Projeto: Convivência- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

MÓDULO II 

Período: Janeiro à Dezembro de 2019 
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 17 ANOS 

 

       Identificação 
 

Local da Execução: Campo Palmeirinha 
Endereço: Rua das Flores, 600 
Bairro: Batistini 
 
Local de Execução: ASIMD 
Endereço: Rua das Flores, 135 
Bairro: Batistini 
 

Fone: 4173. 2636/4177.3271       E-mail: asimd@asimd.org.br e assistenciasocial@asimd.org.br 

 

Responsável Técnico: Necy Maria Pioli P.de Souza – Coordenadora Social 
E-mail: necy.pioli@gmail.com                               Fone: (11) 4177- 3271/4178-0236 

 
PÚBLICO-ALVO: Crianças e Adolescentes (06 a 17 anos) 

 
                                 

Número de atendimentos realizados: 9.117/ano 
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ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 
 

 

 ATIVIDADE REALIZADA 

 

 

I. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  Mod. II de 6 a 17 anos 

Projeto Convivência  

 

Através de oficinas diversificadas com caráter formativo prático, proporcionar as crianças/adolescentes, atividades 
de interesse comum, por meio de oficinas diversas com foco não só no desenvolvimento de talentos, mas também 
fortalecer os laços familiares, a autoestima, cidadania e o protagonismo infantil, no intuito de prevenir a ocorrência 
de situação de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária. Desenvolver a noção de cidadania, 
protagonismo e a autonomia das crianças/adolescentes, a partir dos seus interesses, demandas e potencialidades. 
Fornecendo instrumentos capazes de transformar uma realidade adversa em uma condição de vida mais promissora 
e feliz. 
 

 

Especificação dos atendimentos: 
 

 Público Alvo: Crianças e Adolescentes (06 a 17 anos) 

 Número de atendimentos previsto: 360/mês   

 Serviço pela Tipificação: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –  

Modalidade II. 

 Usuários: São crianças oriundas de famílias em situação de vulnerabilidade social. 

 Formas de acesso aos serviços, programas e projetos: Encaminhadas pelo CRAS, CREAS, entidades 

sociais e demanda espontânea.  

 É paga alguma taxa de adesão ou permanência?  Não (X)       

 Fonte financiadora: Própria (X) e Municipal (X)  

 Duração: Continuada 
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A. Descrição das Oficinas 

 

Circo Aéreo: 

 

Com cordas indianas, trapézio, lira e tecidos os alunos exercitam a força, a flexibilidade e a 
resistência valorizando a expressão corporal e a arte do circo. As aulas são práticas e feitas 
em tecidos, abordando também a parte teórica. Desenvolve os participantes artisticamente 
e socialmente a criatividade e a expressividade do jovem, ampliando o conhecimento 
cultural e a prática da arte. 
 

Percussão: 

 

As Oficinas de Percussão possibilitam o acesso de crianças e adolescentes uma vivência 
musical e, ao mesmo tempo, oportuniza a imersão na reflexão, criação e aplicação de 
propostas práticas de construção de conhecimento em música, através da prática orientada. 
Na vivência musical percussiva, os alunos conhecem a diversidade rítmico-cultural brasileira, 
bem como a riqueza de possibilidades musicais do instrumental de percussão e de objetos 
sonoros alternativos. Através da execução, criação, apreciação e improvisação, busca-se 
reconhecer a diversidade e valorizar a singularidade dos alunos no grupo.  
 

Capoeira: 

 

Desenvolvida pelos escravos, que a utilizavam para se defender de seus senhores e 

capatazes na época da escravatura, a capoeira nasceu da necessidade que não parecesse 

uma luta. Foi acrescentada música aos movimentos que davam a impressão de ser apenas 

uma dança. Em aula os participantes aprenderão a parte técnica e se exercitarão em grupo. 

Desenvolvendo a coordenação motora, qualidade de vida e resistência física. 
 

Orientação 

para 1º 

Emprego 

O primeiro emprego é uma das fases da passagem entre a adolescência e a vida adulta é um 
momento importante de transformação. O início da trajetória profissional envolve desafios. 
A oficina através de dinâmicas, leituras de textos e trabalhos, em grupo, proporciona para os 
adolescentes, ferramentas serem usadas de acordo com as situações, como a orientação 
sobre vestuário, postura e ética profissional, estilo de comunicação e como desenvolver um 
raciocínio lógico. 

Hip Hop: 

 Um gênero musical, uma cultura de rua, uma forma de arte e de atitude, iniciada na década 
de 1970, nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova Iorque. 
Desde que surgiu, a cultura hip hop se espalhou por todo o mundo. O hip hop, concentrava-
se nos “disc jockeys” que criavam batidas rítmicas, pequenos trechos de música em 
repetições contínuas. É um movimento que faz arte como forma de protesto social, mistura 
o novo e antigo, o popular e o erudito, a poesia e a paródia. 

Teatro: 

 

A arte expressiva teatral trabalhada com jogos que visam à integração do grupo até a 
compreensão das estruturas fundamentais da linguagem cênica (personagem, espaço ação e 
acontecimentos). Integram o aluno a um processo de criação, estimulando a expressão e 
autonomia para si e para meios sociais. 
 

Ballet 

É uma Dança, altamente técnica que possui um vocabulário próprio.  Este gênero de dança é 
muito difícil de dominar e requer muita prática. Ele é ensinado no mundo todo, onde usam 
suas próprias culturas para compor esse tipo de arte. Entre as diferentes técnicas de balé, 
destaca-se mímica e atuação, que são compostas por coreografadas e acompanhadas por 

arranjos musicais. É um estilo equilibrado de dança que incorpora as técnicas fundamentais 
para muitas outras formas de dança. 
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 INFRAESTRUTURA: 

 
 

                            Campo Palmeirinha:               ASIMD 

                        Capoeira, Circo-Aéreo e Ballet                 Orientação para o 1º emprego, Teatro, Percussão e Hip-Hop                       

Quantidade Descrição  Quantidade Descrição 

01 Sala de Oficinas 03 Salas 
02 Banheiros 02 Banheiros 
01 Cozinha 01 Cozinha 

 

 DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: 

 

Oficina Dia Horário Matutino Horário Vespertino Periodicidade 

Circo- Aéreo Segunda-Feira 09h00 às 11h00 
- 

Semanal 

Percussão Quarta-Feira 09h00 às 11h00 13h30min às 16h00 Semanal 

Capoeira 
Terça-Feira e 
Sexta-Feira 

09h00 às 11h00 15h00 às 17h00 Semanal 

Orientação 1º 
emprego 

Segunda-Feira - 14h00 às 16h00 Semanal 

Hip-Hop Quinta-Feira 09h00 às 11h00 13h30 às 16h30min Semanal 

Teatro 
Terça-Feira e 
Sexta-Feira 

- 
15h30 às 17h30min Semanal 

Ballet Quarta-Feira 08h30 às 10h30min 14h15min às 17h00 Semanal 

 

 ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS: 

 

 ACOLHIMENTOS 

 

MÊS ATIVIDADE REALIZADA Nº 
ATENDIDO 

Ja
n

ei
ro

 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição dos adolescentes e seus familiares, para orientação, 
encaminhamentos e visitas domiciliares. 

44 

Fe
ve

re
ir

o
 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto, 

durante o citado mês, ficaram a disposição dos adolescentes e seus 
familiares, para orientação, encaminhamentos e visitas domiciliares. 56 

M
ar

ço
 Os atendimentos foram executados normalmente. As técnicas das oficinas 

ficaram a disposição dos adolescentes e seus familiares, para orientação, 
encaminhamentos e visitas domiciliares. 

48 
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A

b
ri

l Os atendimentos foram executados normalmente. As técnicas das oficinas 
ficaram à disposição dos adolescentes e seus familiares, para orientação, 
encaminhamentos e visitas domiciliares. 

51 

M
ai

o
 Os atendimentos foram executados normalmente. As técnicas das oficinas 

ficaram à disposição dos adolescentes e seus familiares, para orientação, 
encaminhamentos e visitas domiciliares. 

79 

Ju
n

h
o

 Os atendimentos foram executados normalmente. As técnicas das oficinas 
ficaram à disposição dos adolescentes e seus familiares, para orientação, 
encaminhamentos e visitas domiciliares. 

73 

Ju
lh

o
 Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 

técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram a disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

63 

A
go

st
o

 Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 
técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram a disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

82 

Se
te

m
b

ro
 Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 

técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram a disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

69 

O
u

tu
b

ro
  

Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 
técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram à disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

116 

N
o

ve
m

b
ro

 Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 
técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram a disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

106 

D
e

ze
m

b
ro

 Durante o presente mês o atendimento foi executado normalmente. As 
técnicas do projeto, durante o citado mês, ficaram a disposição dos 
adolescentes e seus familiares, para orientação, encaminhamentos e 
visitas domiciliares. 

56 

 

 Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS – ASSISTENTE SOCIAL 
 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ATENDIDOS 17 40 27 31 48 45 36 36 30 59 61  31 461 
 

 

 

 Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS –PSICÓLOGA 
 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ATENDIDOS 0 0 6 6 8 8 10 4 1 0 3 0  46 
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 Nº DE VISITAS DOMICILIARES 
 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

VISITAS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0  4 
 

 FREQUÊNCIA: 

 

OFICINAS/MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Circo-Aéreo 16 22 18 18 0 0 0 0 0 0 0  0 74 

Capoeira 97 205 195 150 246 186 154 204 152 160 184  78 2011 

Percussão 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  21 

Hip Hop 55 114 116 116 143 91 86 134 82 123 100  21 1181 

Teatro 84 156 163 141 134 102 157 209 132 130 171  55 1634 

Primeiro 
Emprego 

0 42 31 31 27 23 0 41 0 28 22  12 257 

Ballet 83 225 253 279 332 377 246 296 264 317 314  151 3137 

Voleibol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Futebol de 
salão 

0 0 81 81 357 274 0 9 0 0 0  0 802 

TOTAL 356 764 857 816 1239 1053 643 893 630 758 791 317 9.117 

 

 Nº DE LANCHES DISTRIBUÍDOS: 
 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

LANCHES 466 841 888 827 928 763 750 985 734 1.078 1032 362  9.654 
 

 Nº DE OFICINAS REALIZADAS: 
 

OFICINAS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Circo-Aéreo 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

Capoeira 18 30 30 24 30 24 18 30 24 30 30 12 300 

Percussão 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Hip Hop 9 12 12 12 15 12 9 15 12 15 12 3 138 

Teatro 6 10 10 10 8 6 6 10 8 8 10 4 96 

Primeiro emprego 0 4 3 3 4 4 0 3 0 4 4 2 31 

Ballet 15 20 20 20 20 20 15 20 25 25 20 10 230 

Voleibol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Futebol de salão 0 0 1 1 5 4 0 1 0 0 0 0 12 

TOTAL 53 80 78 72 77 66 48 78 69 82 76 31 810 
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 OFICINAS REALIZADAS: 
 

 

Circo-Aéreo 
 

MÊS Atividades 

Ja
n

ei
ro

 

O objetivo geral da oficina de circo aéreo é: Proporcionar vivências circenses às turmas de crianças 
e adolescentes participantes do projeto. Por sua vez o objetivo específico é: Aumentar o 
condicionamento físico dos alunos e prepará-los para futuras apresentações. Entre as estratégias 
utilizadas estamos trabalhando:  a importância da persistência: Foi feito um acordo com os 
participantes onde a frase “Não consigo” não seria mais usada, para que no máximo eles digam 
seja: “Estou com dificuldades” ou “Não estou conseguindo” para que eles continuem treinando os 
movimentos que possuem dificuldades na execução e superem seus limites. Foi dito a eles a 
necessidade de fortalecimento físico para se aprender os próximos movimentos que serão 
ensinados. Fizemos um circuito com séries de abdominais e flexões para que os mesmos 
aumentassem o seu condicionamento físico. Os conteúdos abordados em aula neste mês tivemos 
o tecido: Foram ensinados os movimentos cristo e espacate aonde foi necessário ensinar a chave 
de crochê nos dois pés. Notamos que eles tiveram bastante dificuldade com esses movimentos 
pois eles exigem maior força muscular. E a lira: Foi ensinada a subida de oitava, flecha de oitava, 
flecha na parte superior da lira e revisamos o Pégaso. As crianças/adolescentes também tiveram 
um pouco de dificuldade de fazer esses movimentos devido a necessidade de recondicionamento 
físico. 

Fe
ve

re
ir

o
 

 Durante as oficinas deste mês conversamos sobre a importância de confiarmos uns nos outros e 
que para isso o ambiente de aula deve ser um ambiente de respeito e segurança. Continuamos a 
fazer em todas as aulas um circuito com séries de abdominais e flexões para que os alunos 
aumentassem o seu condicionamento físico. Notamos uma evolução no condicionamento dos 
alunos. Entre os conteúdos abordados nas aulas, tivemos: Tecido: Foi ensinada a chave de cintura 
e fizemos um fortalecimento especifico para fazermos essa chave. A partir dela poderemos fazer 
muitos outros movimentos e figuras. Foi ensinada a subida básica para os novos alunos. Lira: Foi 
revisada a importância de limpar os movimentos que já foram ensinados. Para os novos alunos foi 
ensinado como subir na Lira. 
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A
b

ri
l 

Neste mês continuamos a reforçar a importância das crianças e adolescentes convidarem amigos 
para participarem da oficina. A fim de atrair mais participantes foi proposto aos mesmos que 
façamos uma apresentação para as outras turmas da ASIMD. Fortalecimento Físico: Continuamos a 
fazer em todas as oficinas um circuito com séries de abdominais e flexões para que as crianças 
aumentassem o seu condicionamento físico. Conteúdos abordados em aula: Tecido: Utilizamos o 
tecido principalmente para fortalecimento físico, repetindo movimentos de subida e descida. Foi 
reforçada a subida básica para os novos participantes e fizemos um nó no tecido para que eles 
possam aprender movimentos novos antes de aprender a chave de pé. Lira: Partindo do jogo “O 
Mestre Mandou” as crianças que estão mais avançadas desenvolveram uma sequência para uma 
apresentação que pretendemos fazer para as outras turmas da ASIMD. Bambolê: fizemos um 
treino lúdico no final de cada atividade para relaxar as crianças e relembrar os movimentos 
ensinados no ano passado. 

M
ai

o
 

Em função da falta de interessados na oficina de circo, a ASIMD suspendeu momentaneamente a 
mesma. Caso novos interessados apareçam a oficina de percussão será imediatamente reativada. 

 

 

 

 

 

M
ar

ço
 

Neste mês reforçamos com as crianças e adolescentes a importância de que estes convidem seus 
amigos a participarem da oficina de circo-aéreo, devido ao baixo número de participantes nas 
últimas semanas. Prosseguimos trabalhando o fortalecimento físico: Em todas as oficinas 
realizamos um circuito com séries de abdominais e flexões para que as crianças/adolescentes 
aumentem o seu condicionamento físico que por sinal está melhorando. Trabalhamos com o 
tecido, lira e o bambolê: Fizemos um fortalecimento especifico para fazermos chave de cintura. A 
partir dela foi ensinada o movimento flecha. Foi reforçada a subida básica para os novos 
participantes e fizemos um nó no tecido para que eles possam aprender movimentos novos antes 
de aprender a chave de pé. Na lira: Fizemos o jogo “O Mestre Mandou” onde o primeiro 
participante faz um movimento a sua escolha e os próximos fazem todos os movimentos dos 
anteriores e mais um movimento a sua escolha, na ordem em que achar melhor.  
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Percussão 

 

Capoeira 

MÊS Atividades 

J
a
n

e
ir

o
 

No mês de janeiro, a participação ainda foi muito pequena, haja vista que as aulas na rede 
estadual e municipal só iniciarão em fevereiro e muitas crianças/adolescentes estão viajando com 
sua família. Aproveitamos os primeiros encontros para conversar com as crianças/adolescentes, 
sobre o programa a ser desenvolvido esse ano na oficina, ou seja, quais ritmos eles gostariam de 
ter como meta de estudo. Também discutimos sobre a possibilidade de a oficina de percussão ser 
substituída por uma outra oficina, como por exemplo de violão, uma vez que a participação nesta 
oficina, está abaixo da meta. As crianças/adolescentes, ficaram de pensar e retornarem como uma 
resposta na próxima aula.  

F
e
v
e
re

ir
o

 

Esse mês de fevereiro, não executamos a oficina de percussão, uma vez que a mesma está 
passando por reformulação. 

MÊS Atividades 

Ja
n

e
ir

o
 

No mês de janeiro aproveitamos para realizar as inscrições de novos participantes. Aos poucos eles 
estão retornando, porém, as aulas já começaram com tudo para matar a saudade da garotada. 
Ganhamos novos integrantes, a turma sempre crescendo e se renovando, o que é um ponto muito 
positivo para a oficina de capoeira. Sempre colocando em pauta as nossas normas e disciplinas 
para os novatos e reforçando para os demais. Muita criançada nova, com muito gás então temos 
que passar o principal objetivo das artes marciais que é o respeito e a disciplina! Os alunos mais 
antigos da oficina sempre me ajudando com os novatos e isso facilita muito no trabalho e mostra 
também que eles já sabem se posicionar e aprenderam os princípios básicos. Seguimos treinando e 
gingando sempre para um futuro melhor longe das drogas e das “maldades” das ruas. As crianças e 
adolescentes nos relataram que estavam com saudade de treinar. 

Fe
ve

re
ir

o
   

   
   

   
   

   
   

  

Nesse mês de fevereiro seguimos os treinos normalmente, ganhamos novos participantes e como 
sempre renovando o aprendizado. Também tivemos a roda de conversa e abordamos novamente 
o respeito e as éticas da capoeira, todos colocaram suas opiniões e conseguimos fazer um 
momento muito bom de “troca” entre todos os participantes. 

 M
a
rç

o
 

Nesse mês de março seguimos firmes nos treinos e preparação para o campeonato que iremos 
participar em Diadema! As crianças/adolescentes, estão empolgadas para participar e 
empenhadas no treinamento. O ponto positivo das competições é o resultado na auto -estima dos 
atendidos. Percebe-se maior dedicação dos mesmos, quando há algum evento programado, como 
atividade extra oficina. Aprender a lidar com as perdas também faz parte do aprendizado, sabemos 
que nem todos lidam bem com essa questão, motivo pelo qual, fomos preparando-os para a 
vivência. Realizamos uma roda de conversa para falar sobre o dia Internacional da Mulher, onde as 
meninas falaram um pouco sobre a data mencionada. Resgatar valores que com o tempo vão se 
perdendo, mas na capoeira é isso uma herança cultural que nunca vai se perder!!! 
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Nesse mês de abril seguimos os treinos normalmente, muitos participantes novos e a turma se 
motivando cada vez mais. Durante o mês fora os treinamentos físicos tivemos rodas de conversas, 
entre elas, realizamos uma dinâmica onde uma criança/adolescente teria que falar um “ponto 
positivo e um negativo” do seu colega e assim sucessivamente até terminar a roda. Todos 
gostaram e na maioria foram só elogios. Continuamos treinando firme e passando a cada treino a 
importância de trabalhar em equipe, se relacionar com todos e respeitar as diferenças de cada 
pessoa. 
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Prosseguimos normalmente com os treinos. Tivemos algumas datas importantes nesse mês: dia 
das mães e abolição da escravatura. Aproveitamos a ocasião para conversarmos sobre a 
importância de ambas as datas e seus sentidos. É muito gratificante saber que as 
crianças/adolescentes se interessam muito pela “roda de conversa”, momento no qual, se 
manifestam bastante sobre o assunto discutido na ocasião. Temos certeza que, a capoeira nada 
mais é do que um meio de guia-los por outro caminho, tranquilo, cheio de “coisas” boas. A 
herança cultural da capoeira, possibilita resgatar valores que hoje em dia estão se perdendo, como 
por exemplo, o respeito a questão racial, religiosa, gênero e principalmente o respeito ao próximo.  
Além da parte esportiva da capoeira, a parte histórica e lições do dia a dia como falamos é muito 
apreciada pelas crianças/adolescentes. Ganhamos novos alunos e o processo volta a se reiniciar 
desde o início, até se encaixarem com os demais participantes veteranos do projeto. 

J
u

n
h

o
 

Seguimos firme nos treinos e realizamos o cine pipoca com a apresentação de um filme que se 
reporta aos aspectos históricos e sociais da capoeira. Nesse dia eles puderam ver a capoeira 
brilhando na tela do cinema, com artistas famosos de origem americana, que conheceram essa 
modalidade em nosso país e decidiram apresenta-la ao mundo cinematográfico. O filme retratava 
muito do lado social da capoeira, através do resgate de jovens das ruas e das drogas para praticar 
um esporte brasileiro que é transformador. E é exatamente esse o papel da capoeira. Uma 
ferramenta eficaz de resgate de pessoas para uma vida mais saudável e ampliação do 
conhecimento cultural. Salientamos que, tanto as crianças, bem como os adolescentes gostaram 
muito da mensagem passada pelo filme, uma vez que muitos deles conhecem pessoas na 
comunidade que passam por situações apontadas pelo mesmo. 
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Neste mês de julho trabalhamos a capoeira em grupo coletivo com as 3 turmas por causa das 
férias escolares. Foi muito bom, pois aproveitamos para fazer a integração entre eles, fazer novas 
amizades e fortalecer os vínculos comunitários. Treinamos normalmente, realizamos rodas de 
capoeira, aulas de instrumentos e roda de conversa, com temas que surgiram no final de cada 
oficina. Tivemos um passeio para o Expo SP - Feira do Japão. Foi um passeio muito bacana onde as 
crianças conheceram uma cultura de outro país e puderam vivenciar algumas atividades e 
brincadeiras no local. Acreditamos que todos que foram ao passeio acrescentaram um novo 
conhecimento para sua vida e é claro muita diversão, já que faz parte do contexto. Sempre que 
possível vamos promover mais dias como esse. As crianças/adolescentes ganharam alguns dias de 
recesso em casa para curtir e descansar junto com a família e amigos  
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Nesse mês de agosto voltamos das férias escolares e as crianças e adolescentes voltando aos 
poucos às atividades. Seguimos firme nos treinamentos para recuperar o tempo parado e entrar 
em forma! Trabalhei e reforcei com eles na roda de conversa, o tema “Disciplina”. Mesmo com 
esse tempo frio eles gostam de treinar e isso mostra a força de vontade deles com a capoeira e o 
respeito pela ASIMD. Fico muito feliz e sempre transmito uma mensagem de incentivo para que 
eles continuem empolgados nas oficinas. Para o próximo mês pretendo trabalhar com eles uma 
avaliação pratica e teórica sobre os golpes e fundamentos da capoeira, haja vista que no mês de 
outubro teremos o campeonato e a troca de cordas. 
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No mês de setembro trabalhamos forte no condicionamento físico dos participantes com muitos 
exercícios para manter e ganhar resistência física. A turma que contém as crianças um pouco 
menores tem aumentado muito, sinal de que o trabalho vem sendo bem repercutido pelo bairro. 
Além de explicar as regras e os princípios da capoeira temos que “queimar “ toda a “energia” que 
eles têm, para poder mante- los mais calmos e assim poder conduzir a aula de uma maneira mais 
tranquila. Sempre reforçamos a importância do respeito e as normas para que eles entendam que 
não é só jogar capoeira, que tudo vai além da pratica da mesma. Estamos cobrando sempre deles o 
empenho no estudo e a “educação” dentro e fora de casa. Alguns tem uma certa resistência, mas 
aos poucos estamos conseguindo quebrar essas barreiras. Realizamos a festa da primavera que foi 
um sucesso e onde pais, responsáveis e usuários e a comunidade vieram participar e se divertir. 
Neste fim de mês realizamos uma apresentação com as crianças/adolescentes que participam da 
oficina de capoeira em um evento na Creche do bairro (EMEB Marcelo Roberto Dias), momento 
muito importante para eles pois é o dia de mostrar para a comunidade os seus talentos. 
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Nesse mês de outubro trabalhamos a capoeira intensamente, pois, foi mês do nosso campeonato e 
troca de cordas das crianças. Todos treinaram e deram o melhor de si, e no final foi um evento muito 
bonito, bem como o entendimento e aceitação para lidar com a vitória e a derrota. Foi bastante 
trabalhado com eles, antes do campeonato, sobre a questão de competir, uma vez que também 
ajuda no desenvolvimento pessoal de cada atleta, pois aprender a lidar com as perdas e os “nãos” 
que a vida vai impor aos mesmos no “dia a dia” de cada um é essencial. Foi muito gratificante ver os 
pais participando e prestigiando os filhos, a organização da equipe ASIMD foi impecável e saiu tudo 
perfeito. Além disso neste mês na roda de conversa, trabalhamos com um livro do kit que 
recebemos da PAULUS. Optou-se por abordar o tema “Serviço Social”, o que foi muito bom para eles 
aprenderem sobre o tema e até conhecer mais sobre o trabalho da ASIMD. 
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Neste mês estamos ensaiando para as apresentações finais das oficinas. Também trabalhamos o 
tema “Consciência Negra”. Na roda de conversa, abordamos o assunto, na intenção de observamos a 
percepção das crianças e adolescentes sobre a temática, para tanto tiveram que estudar o tema, 
realizar pesquisas e apresentar para a turma. Foi uma oportunidade de refletirem como o 
preconceito é algo enraizado na sociedade e que precisamos ter consciência não apenas este mês, 
mas durante todo o ano. A capoeira sempre “carrega” com ela essa luta pela liberdade e resistência 
contra qualquer tipo de racismo e desigualdade, falamos para todos sobre a importância de ser um 
capoeirista que defenda essa causa, não precisa ser negro para ter tal atitude, uma vez que somos 
todos iguais e na roda de capoeira não há espaço para preconceitos e vaidades pessoais, nela o rico 
e o pobre se encontram, o doutor e o analfabeto, também. As aulas com treinos e ensaios seguem 
até o dia da apresentação final. 
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Orientação 1º emprego 
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No mês de janeiro, fizemos o acolhimento dos adolescentes que participarão dessa oficina. As 
atividades da mesma se iniciará no dia 04.02.2019  
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No mês de fevereiro tivemos o início desta oficina, com novos participantes. Fizemos uma 
adaptação no conteúdo programático, e este mês trabalhamos a elaboração do currículo, como 
também a forma adequada de se comportar em uma entrevista de emprego. 
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 No mês de março reforçamos a questão da elaboração do currículo em forma de dinâmica. Foi 

feito um currículo de um dos adolescentes “passo a passo”, ocasião na qual, todos elaboraram seu 
próprio currículo. Abordamos o tema “atualidades”, pois, a grande maioria dos adolescentes estão 
pouco familiarizados com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. 
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No mês de abril trabalhamos a dinâmica sobre como se “comportar” em uma entrevista de 
emprego, com dicas e informações necessárias a respeito disso, e iniciamos o tema sobre 
“Inteligência Emocional”. Abordamos o tema “atualidades”, pois, a grande maioria dos 
adolescentes estão pouco familiarizados com o que está acontecendo no Brasil e no mundo. 
Assuntos esses que são recorrentes nas entrevistas atuais e o adolescente além de conhecimento 
deve demonstrar seu posicionamento a respeito da situação. 
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No mês de maio trabalhamos o tema “Inteligência Emocional”, e as profissões futuras, e profissões 
que deixarão de existir. Os adolescentes estão cada vez mais participativos na oficina, 
principalmente porque estão esperançosos de em breve obterem uma colocação como jovem 
aprendiz no mercado de trabalho. 
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Neste mês treinamos bastante os movimentos para que pudessem realizar uma boa   apresentação 
no encerramento das atividades do ano 2019 da ASIMD. Todos os integrantes ficaram empolgados e 
esperaram muito para esse momento, alguns pela primeira vez. Foi um momento muito importante 
para eles, pois nesse dia iriam demonstrar o seu talento que treinaram o ano todo. Alguns sentiram 
vergonha pois era a primeira vez que iriam se apresentar, mas mesmo assim se saíram bem. Algumas 
colocações importantes: Após a apresentação em dia de treino fizemos uma roda de conversa para 
saber o que acharam e ver os pontos positivos e negativos. Adoraram participar, elevou o astral 
deles e muitos se sentiram artistas naquele momento. De modo geral encerramos nossas atividades 
satisfeitos e com vontade de que o ano que vem, seja ainda mais produtivo. 

 

MÊS Atividades 
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 No mês de junho trabalhamos com apresentações de trabalhos sobre a Inclusão da matéria de 

habilidades sócio emocionais na grade curricular das escolas, tema recente e atual.   Reforçamos 
sempre a questão de temas atuais, para estimula-los a pesquisas, e debates no grupo. Os 
adolescentes se mantém participativos nas oficinas. 
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Neste mês foi feita uma revisão dos temas mais destacados ao longo do primeiro semestre. 
Aproveitou-se a ocasião para tirar dúvidas sobre algo que ainda tinha ficado sem entendimento 
pleno, e assim encerrou-se o primeiro semestre. A partir dos próximos meses iremos abordar 
novos temas do mundo do trabalho. 
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Neste mês de agosto abordamos o tema “Atualidades”, tendo como objetivo discutir temas 
recentes e dar oportunidade para que eles tenham “direção” para apresentarem um trabalho, 
tendo como base, fazer uma pesquisa e se preparar para a apresentação para o oficineiro e 
demais participantes. Nestas situações percebemos o nervosismo que eles ficam, mas também 
serve como treino para se prepararem cada vez mais para futuras entrevistas de emprego. 
Apesar da “timidez” os adolescentes sabem que na oficina podem se sentir à vontade para 
corrigir erros que por ventura possa acontecer e desta forma se sentirem fortalecidos na hora da 
dinâmica de grupo imposta pelo empregador. 
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Neste mês de setembro continuamos a abordar o tema “Atualidades”, tendo como objetivo discutir 
temas recentes e dar oportunidade para que eles tenham “direção” para apresentarem um trabalho. 
 Além disso entramos no tema sobre diferenças entre microempresa, MEI, empresa de médio e 
grande porte. Também foi passado o filme “The Founder” que conta a história da ascensão do 
McDonald's. Após receber uma demanda sem precedentes e notar uma movimentação de 
consumidores fora do normal, o vendedor Ray Kroc adquire uma participação nos negócios da 
lanchonete dos irmãos Richard e Maurice Mac Mcdonald no Sul da Califórnia e, pouco a pouco 
eliminando os dois da rede, transformando a marca em um gigantesco império alimentício. Este 
filme traz muitas questões a serem discutidas, e tivemos boa repercussão entre os participantes. 
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 Neste mês de outubro abordamos o conceito de liderança, tipos de liderança e dinâmica de grupo 

acerca do tema. Nesse mês os adolescentes se empenharam muito em desenvolver essa atividade, 
no intuito de quando tiverem que participar de uma dinâmica num processo seletivo, não se sintam 
despreparados e inseguros.  
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Neste mês abordamos o tema: missão, visão, e valores, de uma empresa, além de reforçar alguns 
temas que alguns adolescentes trouxeram, alegando dificuldades de conseguir emprego, e o impacto 
disso em suas vidas. Na roda de conversa, sempre reforçamos o fato da economia do país ainda estar 
em crise e que em função disso, devem cada vez mais se dedicar aos estudos e na medida do 
possível, fazer algum curso gratuito que agregue seu currículo. Desta forma as chances de conquistar 
um emprego são ampliadas. 
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Neste mês de dezembro foi feita uma avaliação com a turma para verificar quais as dúvidas ainda 
ficaram e o que acharam da oficina. Falaram principalmente sobre postura na entrevista de 
emprego, saber se comportar, que para a grande maioria, foi o que realmente fez a diferença. Na 
roda de conversa, sempre reforçamos o fato da economia do país, ainda estar em crise e que em 
função disso, devem cada vez mais se dedicar aos estudos e na medida do possível, fazer algum 
curso gratuito que agregue seu currículo, assim as “portas” das empresas se abram para absorver 
melhor o Jovem Aprendiz.  
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Hip Hop 
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Estamos ensaiando as coreografias que criamos e desenvolvendo cada personagem para uma 
possível apresentação no mês de junho.  Cada participante será um personagem diferente 
conhecido nas “telinhas” e já escolhido pelas crianças/adolescentes e para isso, estamos treinando 
a parte física com (abdominais, flexões e alongamentos). Assistimos alguns vídeos de dança que 
mostram outros estilos, com o objetivo de apresentar outras realidades, outras culturas e 
vivências. A turma está aumentando e o desenvolvimento deles está melhorando, as atividades 
foram muito positivas tanto para a oficineira, bem como para as crianças/ adolescentes. Vale 
salientar que em todas as oficinas sempre salientamos a necessidade do respeito ao próximo e o 
companheirismo com os amigos, quando os mesmos sentirem dificuldade na execução de um 
movimento.   

MÊS Atividades 

J
a
n

e
ir

o
 

Neste mês, começamos com o trabalho da oficineira “Nina”, que vai trabalhar com o grupo uma 
nova proposta de trabalho dentro das vertentes do Hip Hop. Realizamos roda de conversa onde a 
oficineira apresentou sua proposta e conheceu um pouco de cada criança e adolescente que 
participa da oficina. Trabalhamos características como: Empatia, União, Criatividade e Exercício 
Físico. As crianças/ Adolescentes estão focados e felizes com a volta da oficina. As aulas estão 
sendo desenvolvida com um pouco mais de flexibilidade. As crianças/adolescentes estão sendo 
motivadas a desenvolverem a empatia e entenderam a importância e o significado desta palavra. 
Para isso foram divididos em grupos onde eles deveriam criar coreografias aleatórias e com 
criatividade, sincronismo e união entre eles, já que no grupo cada um temos uma dificuldade: 
idades mistas e talento diferentes. As atividades foram muito positivas para todos. 
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Estamos desenvolvendo coreografias em que as crianças usam sua criatividade para criar 
movimentos. Separo grupos de no máximo 4 pessoas para que todos possam contribuir um pouco 
e depois juntar o resultado da criação e assim obter o exercício da criatividade e expressão. 
Estamos treinando o físico (abdominais, flexão e alongamento). Assistimos o filme "Entre nesta 
Dança" que relata uma comunidade nos E.U.A onde há muitos dançarinos e eles precisam ganhar 
uma competição, e um pré-adolescente se envolve com o tráfico e morre, e isto serve de estímulo 
para que os outros vençam a competição. Tivemos uma aula temática sobre o carnaval e foi muito 
produtiva, haja vista que as atividades foram muito positivas tanto para a execução da oficina bem 
como para as crianças/ adolescentes. 
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Estamos desenvolvendo coreografias para uma possível apresentação no mês de junho, a 
coreografia será cada um com um personagem diferente conhecido nas 'telinhas' a escolha de 
cada personagem foi da criança/adolescente.  Estamos treinando o físico (abdominais, flexões, 
alongamentos). Assistimos alguns vídeos de dança que mostram outros estilos de dança para 
mostrar outras realidades, outras culturas e vivências. A turma está aumentando e o 
desenvolvimento deles está crescendo, as atividades foram muito positivas tanto para a oficineira, 
como para as crianças/ adolescentes. Observamos que os participantes interagem perfeitamente 
entre eles e a ajuda solidária é bastante notada no decorrer da oficina, o que os torna cada vez 
mais companheiros não só na atividade executada na oficina, bem como fora da OSC, fortalecendo 
cada vez mais os vínculos afetivos entre as crianças/adolescentes.  
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Neste mês nossa “roda de conversa” foi sobre Educação Sexual. Tema esse que aguça a 
curiosidade das crianças/adolescentes, o propicia uma discussão bem interessante sobre o tema. 
Neste momento todos manifestaram suas opiniões de maneira muita tranquila, o que torna a 
“conversa” muito rica de detalhes. Prosseguimos com treino físico, expressão/criatividade, 
escolhas dos personagens e ensaio da coreografia. Estamos finalizando o processo de criação dos 
personagens para a coreografia chamada "Um sonho muito louco." Ainda faltam alguns detalhes, 
mas está quase pronta. A apresentação seria no mês de junho, porém não tivemos retorno do 
diretor do evento, mas assim que a coreografia estiver 100% concluída, levarei as crianças e 
adolescentes para participarem de festivais/ eventos de dança do município. Estamos treinando o 
físico (abdominais, flexão, alongamento).  A turma está aumentando e o desenvolvimento deles 
está crescendo, as atividades foram muito positivas. 
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Durante o mês de junho desenvolvemos: Treino físico, Expressão/Criatividade, Ensaio/Coreografia, 
Ensaio para o baile. Estamos focados nos ensaios para o espetáculo do final do ano e 
apresentações no decorrer do próximo semestre. Estamos coreografando uma música para um 
baile beneficente que acontecerá no dia 03.08.19 em favor da ASIMD, tendo como convidados 
especiais a “turminha” que participa do hip hop. Estamos treinando o físico (abdominais, flexão, 
alongamento). A turma está aumentando e o desenvolvimento deles está crescendo, as atividades 
foram muito positivas tanto para a oficineira como para as crianças/ adolescentes.  Em todas as 
atividades sempre ao final fazemos uma roda de conversa, sobre a atividade do dia. As dificuldades 
que encontraram, bem como as facilidades com relação aos movimentos. Notamos uma maior 
cooperação entre eles durante as atividades, o que demonstra maior empatia do grupo. 
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Estamos focados nos ensaios para o baile beneficente em favor da ASIMD, que acontecerá no dia 
03.08.19 no Clube Primeiro de Maio em Santo André, onde teremos duas coreografias: uma será 
com as crianças e adolescentes, que apresentarão a música “ Meu abrigo” do trio Melim e a outra 
somente com os adolescentes com a música “ Can’t stop the Feeling” do cantor Justin Timberlake.  
O desenvolvimento deles vem melhorando, as atividades foram muito positivas, motivo pelo qual 
acreditamos que as apresentações serão um sucesso. Também no mês de julho, trabalhamos um 
vídeo com eles de uma música infantil do Cesar MC que descreve uma “casa não muito engraçada 
por falta de afeto e por isso não tinha nada”. Esse vídeo serviu de base para a roda de conversa, já 
que a música deixa bem claro que não adianta termos uma casa muito bem mobiliada se não 
tivermos o principal, que é o amor, o respeito com o próximo, a união, o senso de família. Foi uma 
discussão muito produtiva, que teve como mensagem final, que não importa o que temos dentro 
da casa, se ela não tiver o principal que é uma família unida, a mesma estará sempre vazia. 
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Neste mês trabalhamos: Treino físico, dinâmica experimental de inclusão social, 
ensaio/coreografia, apresentação de coreografias no evento do baile beneficente do qual 
participamos no Clube Primeiro de Maio em Santo André, no dia três de agosto do corrente ano. 
Apresentamos 2 coreografias; uma com as crianças e adolescentes, a outra somente com os 
adolescentes. Estamos treinando o físico (abdominais, flexão, alongamento). Realizamos uma roda 
de conversa, cujo o tema foi o “Deficiente visual”. Inicialmente vendamos os olhos de alguns 
participantes e fizemos uma oficina inteira com eles vendados e os que não estavam com os olhos 
vendados, deveriam ajudar de alguma maneira para que todos pudessem executar a coreografia, 
através da minha fala. Foi uma experiência muito importante para nós, uma vez que os 
participantes puderam ter a noção exata quais as dificuldades que passa um deficiente visual e 
qual a forma encontrada por ele para minimamente conseguir estar inserido na sociedade, haja 
vista que o Brasil ainda cuida muito mal dos seus deficientes físicos e mentais.  O desenvolvimento 
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das crianças/adolescentes está melhorando a cada oficina, as atividades foram bem aproveitadas 
pelos participantes, tornando a oficina um momento de interação e aprendizado. 
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Estamos realizando treinamentos focando a parte física (abdominais, flexão, alongamento). Fomos 
convidados pela Companhia Dança Allegro a apresentar uma coreografia no dia 12 de outubro de 
2019 no dia das crianças, neste espetáculo de nome “Jogos e Brincadeiras” vamos representar os 
brinquedos. O espetáculo será no Teatro São Bento-  Colégio Sagrada Família em Santo André. Os 
participantes da oficina receberam estes convites com muita alegria, pois todos entendem que é 
mais uma oportunidade para mostrarem o trabalho que realizam em grupo.   A cada dia de oficina, 
torna-se notório o bom desenvolvimento e evolução deles referente ao Hip Hop, é possível perceber 
que estão dominando cada dia mais os movimentos corporais e técnicas aplicadas em cada 
movimento que constitui a dança.  
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Estamos treinando o físico (abdominais, flexão, alongamento). Realizamos uma apresentação no dia 
12 de outubro no Teatro São Bento do colégio Sagrada Família, em Santo André. Colocamos o nome 
da nossa apresentação de “Jogos e Brincadeiras”, que foi realizada em função de muita dedicação, 
esplendor e empenho de todos, já que realizamos uma apresentação que emocionou a todos os 
participantes da oficina e técnicos que acompanharam as crianças e adolescentes neste momento. 
Também continuamos com os ensaios da coreografia que iremos apresentar na “Noite Cultural” que 
será um evento de final de ano da ASIMD, que ocorrerá no Teatro Lauro Gomes. Tanto as 
crianças/adolescentes, estão se dedicando cada vez aos ensaios para esta apresentação. O 
desenvolvimento das crianças/adolescentes está favorecendo muito a oficina e a atividades 
propostas na mesma, motivo pelo qual acredito que para os próximos eventos estaremos realizando 
uma apresentação quase impecável e muito positiva, haja vista que todos estão muito empenhados 
em participar desta oficina e dos ensaios. 

N
o

v
e
m

b
ro

 

Estamos treinando o físico (abdominais, flexão, alongamento), para a apresentação no “Festival de 
Dança” na OSC Vida Nova dia 30 de novembro. O desenvolvimento deles está cada dia melhor, as 
atividades foram muito positivas tanto para as crianças, bem como para os adolescentes. A 
participação deles na competição foi muito boa, tanto em grupo como individualmente, haja vista 
que duas crianças da ASIMD receberam medalha por terem obtido o segundo e o terceiro lugar. As 
crianças/adolescentes adoraram a experiência, uma vez que puderam mostrar o que sabem, como 
também interagirem com outras crianças/adolescentes da OSC Vida Nova. Enfim, foi uma tarde 
muita alegre e festiva para todos os participantes desse festival. 
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Tivemos a preparação para a apresentação final. Após o evento tivemos uma roda de conversa, onde 
foi possível resgatar o comprometimento com eles, a frequência e participação ao longo do ano para 
que possam ter um bom desenvolvimento. As crianças/adolescentes avaliaram positivamente a 
participação no evento da ASIMD, principalmente levando-se em consideração a manifestação do 
público, após o término da apresentação, haja vista que foram aplaudidos com muito entusiasmo. 
Alguns deram sugestões para o próximo ano, solicitaram mais atividades tanto cultural quanto de 
lazer, para que possam interagir mais. 
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Neste mês de abril, tivemos algumas mudanças,  separamos as turmas de  crianças e adolescentes, 
sendo que  foi discutido com eles, sobre qual peça iremos apresentar esse ano. As crianças até 12 
anos ficou decidido que iremos fazer os “Saltimbancos” de Chico Buarque de Holanda, no qual 
sinceramente a cada ensaio e passagem de texto me surpreendo com o desempenho delas. A   
participante Barbara vem se destacando  muito ao longo dos ensaios. No caso com os adolescentes 
tivemos algumas desistências, pelo fato dos mesmos estarem indo para o mercado de trabalho. 
Entretanto, com a esperança de sermos selecionados para o projeto do teatro etinerante da  
Fundação Salvador Arena, a princípio ficamos apreensívos com essa questão. Como eles vão 
trabalhar temas complexos, decidimos que para o fim do ano os adolescentes farão cenas que 
estão programadas para o teatro etinerante. Obs: O resultado do edital da Fundação Salvador 
Arena, saiu no último dia 25.04 e a ASIMD foi contemplada, devendo levar o Projeto Bambole 
(teatro etinerante) para espaços públicos e privados. Essa escolha foi recebida com muita alegria 
por todas as crianças/adolescentes, monitoras e técnicas da ASIMD.  

MÊS Atividades 
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Mês de janeiro, primeiramente realizamos uma roda de conversa para ouvir das 
crianças/adolescentes o que esperam da oficina de teatro neste ano. Falamos do nosso projeto “A 
Bela e a Fera”. Todos se animaram muito. Começamos com jogos teatrais para melhor desenvolvê-
los para o novo projeto com a Fundação Salvador Arena (Projeto Bambolê) que poderá acontecer 
caso sejamos contemplados na seleção final. Em função disso, tivemos uma aula especial no qual 
separamos os participantes em grupos e cada grupo, fez cenas com temas que serão abordados no 
“Projeto Bambolê”: Feminismo, Violência Doméstica e Bullyng entre outros. Muitas coisas poderão 
acontecer esse ano para a oficina de teatro e temos certeza que serão ótimas para todo o grupo. 

F
e
v
e
re

ir
o

 

Neste mês de fevereiro, realizamos exercícios de  concentração  e trabalho  em grupo.  Foi um mês 
de escolha de personagens. Trabalhamos a primeira musica da peça. Foram também realizados 
trabalhos em grupos com  alguns temas mais polêmicos e transformados em cenas de até  15 
minutos. Todos os meses, a partir deste momento, irão ser realizadas rodas de conversa com os 
temas propostos com os adolescentes.Esta atividade faz parte da preparação se ganharmos o 
projeto com a Fundação Salvador Arena. Houve um aumento na  procura  pela  oficina  de teatro, 
tanto de crianças  quanto de  adolescentes. Haja vista  que este mês estamos focados no 
espatáculo “A Bela  e a Fera” e  isso motivou a todos, tanto os  mais velhos quanto os  que 
começaram a participar neste mês. 
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Neste mês de março, tivemos exercícios de concentração e trabalho em grupo.  Foi um mês de 
introdução da peça “A Bela e a Fera”. Trabalhamos as primeiras cenas, incluindo já algumas 
danças. A entrada de novos participantes, uma nova geração, vem tornando o grupo mais 
empenhado na execução das atividades. Realizamos trabalhos em grupos com alguns temas 
mais “polêmicos” (da realidade da criança/adolescentes) e essa discussão foram transformados 
em cenas de até 15 min e a partir daí todos meses os grupos farão esse mesmo trabalho e 
apresentarão uns aos outros para avaliações e considerações. Estamos terminando de fazer os 
orçamentos dos materiais de cenografia e figurinos para apresentação da peça A Bela e a Fera 
no final do ano. 
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Neste mês de maio, tivemos um grande crescimento com as crianças, elas mesmas se organizam e 
se dedicam aos ensaios da peça “Os Saltimbancos” de Chico Buarque. Já decoraram as falas e as 
coreografias. No caso dos adolescentes tivemos uma evasão de algumas pessoas, uma vez que 
muitos já estão tentando ingressar no mercado de trabalho. A ASIMD foi selecionada para o 
projeto da Fundação Salvador Arena, que consiste na apresentação de peças de curta duração em 
escolas e OSC’S. Já estamos terminando a primeira peça cujo tema é Álcool e Drogas, que será 
apresentado dia 25.06.19 na OSC Instituição Assistencial Boréia e o segundo tema será Violência 
Doméstica, que já estamos com os personagens sendo montados agora é só fazermos a “ limpeza 
de cena”. Temos tudo para melhorar a cada dia ... e que o projeto seja um sucesso. Esse é o desejo 
de todos! 
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Neste mês as crianças permanecem empenhadas a cada oficina. Ensaiam a peça “Saltibancos” 
como se já estivessem apresentando para o público. Dedicação total!!!!! Com relação aos 
adolescentes,  montamos a cena da peça  “Álcool e Drogas”  apresentado no dia 25/06 na 
instituição Boreia no bairro Parque São Bernardo. Esse projeto está sendo financiado pela 
Fundação Salvador Arena e durante esse ano, faremos algumas apresentações, na escola do bairro 
e em outras OSC’S no Seviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Foi bem interessante, 
uma vez que os adolescentes que assistiram entenderam perfeitamente o “recado” dessa peça, já 
que na “roda de conversa” observamos através das “falas” destes que a questão de álcool e 
drogas, está muito presente na vida cotidiana desses jovens. Deixamos como mensagem que 
quando mais cedo o indivíduo ingerir bebida alcoolica ou drogas, o percentual de se tornar um 
dependente químico é muito maior.  Começamos a fazer a montagem da segunda peça que será 
com  o tema Relacionamento Familiar.Temos muito trabalho ainda pois estamos nos preparando 
preparando para o “Santo de Casa” que consiste em um evento do município que deve ocorrer em 
agosto. 
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Neste mês de julho, tivemos um grande “avanço” com as crianças, já que estão com as “falas” 
decoradas, bem como as coreografias. Estamos colocando todo o elenco para fazer os 
personagens principais, assim todos conhecendo toda a peça havendo algum imprevisto com 
algum participante, já temos pessoas preparadas para assumir o papel. Com a turma dos 
adolescentes estamos montando a peça sobre “Relacionamento Familiar” que será apresentada no 
dia 26.08.19 no SCFV que o CAMP executada no território Santa Cruz.  Ainda temos muito trabalho 
pela frente, para que a peça esteja totalmente pronta para a apresentação. O texto ficou muito 
bom e precisamos ressaltar, que boa parte dele foi desenvolvido pelos próprios adolescentes o 
que dá mais credibilidade ao projeto. É bem verdade que ainda temos que cobrar mais 
pontualidade dos adolescentes, já que os mesmos ainda têm um pouco de problema com horário, 
mas compreendemos também, que é muito pertinente a essa faixa etária, motivo pelo qual 
sempre pontuamos essa questão nas rodas de conversa. 
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Neste mês de agosto, dividimos as turmas ficando uma oficineira apenas com as crianças e a outra 
com os adolescentes. Esse mês com as crianças, me preocupei com a “limpeza” de cena e na 
questão dos figurinos, uma vez que conseguimos uma  data para nos apresentarmos na Cidade das 
Crianças no mês de outubro.  Fizemos um passeio com as crianças no teatro do SESC Santo André, 
para assistirmos a peça “Existo”. Atividade que  foi muito proveitosa para as crianças.  
Ainda temos muito trabalho com a peça “Saltibancos” que apresentaremos em outubro, mas com 
certeza ficará maravilhoso. Com relação aos adolescentes que participam do projeto Bambolê, no 
mês de agosto fomos até o Núcleo Santa Cruz onde o CAMP executa o SCFV para a apresentação 
de uma pequena peça, cujo tema foi “Relacionamento Familiar”. Após a apresentação os 
adolescentes “abriram” uma roda de conversa com a platéia, que era composta basicamente por 
adolescentes, técnicos e oficineiros sobre o tema apresentado. Foi um momento muito rico, haja 
vista que os adolescentes presentes falaram um pouco do relacionamento que mantinham com a 
sua família. Trouxeram experiências pessoais, de como enfrentaram seus dilemas e a forma que 
encontraram para solucioná-los, tornando dessa forma a convivência com a família mais prazerosa 
e respeitosa. 
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Neste mês de setembro, tivemos um grande crescimento e avanço com as crianças, pois já estão 
com as falas decoradas e as coreografias prontas. Estamos realizando as técnicas de teatro de 
Augusto Boal, que foi um renomado diretor de teatro, em que todo o elenco aprende encenar os 
personagens principais. Começamos a montar os figurinos, a partir das ideias trazidas por cada 
participante da oficina. Estamos em um processo e momento de construção, ao qual todos estão 
muito satisfeitos em participar, claro que faltam algumas coisas para chegarmos ao figurino ideal, 
mas por se tratar de uma nova proposta em grupo, já tivemos grandes avanços nesta troca de 
ideias coletivas. Fizemos uma “roda” de conversa para debater sobre a mensagem que a peça (Os 
Saltimbancos) traz, e o que podemos levar para nosso cotidiano e continuamos a aprendendo com 
isso. Foi um momento de espontaneidade de todos, pois fizeram comparações sobre suas vidas e 
vidas de conhecidos, de acordo com o texto e contexto da peça. Todos estão muito envolvidos 
nesse processo, que vem a cada dia demonstrando o crescimento intelectual do grupo.  
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Em outubro começamos a montar os figurinos, com a ajuda das próprias crianças, para a peça 
“Saltimbancos”. Percebemos o quanto se divertiram durante este processo. Neste mês também 
fomos assistir a peça “Footloose”, no teatro Salvador Arena, ocasião na qual podemos observar 
algumas situações concernentes à atuação cênica, que servem de escopo para as nossas próximas 
apresentações. Tivemos um grande crescimento com os adolescentes, eles se empenharam pra fazer 
os exercícios propostos, e conseguiram cumprir com o combinado. No dia 29/10/19 o grupo de 
teatro da ASIMD se apresentou em dois momentos para os estudantes do ensino médio da escola 
estadual Dr. Mathias Roxo, ocasião na qual foi abordado o tema “Álcool e Drogas”. Eles lidaram 
muito bem com o tema, fazendo um trabalho leve , realista mas com uma mensagem explícita. Os 
estudantes que assistiram a peça participaram de uma bate-papo ao final da apresentação e ficou 
evidente que entenderam a mensagem que objetivamos transmitir. 
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Ballet 
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Iniciamos o mês de janeiro com o entusiasmo de todos em dançar devido às lembranças ainda 
muito recentes do espetáculo de encerramento do ano passado que foi um sucesso!! Com muito 
alongamento e condicionamento nos primeiros dias, para que o corpo descansado das férias, volte 
a trabalhar e assim teremos um ano de bons resultados. Os exercícios são novos, e com grau de 
dificuldade maior, porém são ensinados lentamente para um bom entendimento das 
crianças/adolescentes. Os novos participantes da oficina seguiram no mesmo ritmo de motivação, 
e os paços “crus” ganham forma aos poucos. A estrutura da aula consiste em: Metodologia Inglês 
(Royal Ballet), e também russa (Vaganova), aquecimento, exercícios para os pés, pernas e braços, 
dança, exercícios de alongamento e exercícios para o condicionamento físico. O objetivo é além de 
aprenderem os passos do ballet clássico, possam melhorar a postura corporal, disciplina e 
influenciar no comportamento cultural. 
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Neste mês de novembro, tivemos um grande crescimento com os adolescentes. Eles se 
empenharam para fazer os exercícios propostos, e conseguiram cumprir com o combinado. O 
tema era sobre “Gravidez na Adolescência”, foi apresentado com sucesso na Escola Estadual Dr. 
Mathias Roxo. Ressaltamos que eles lidaram muito bem com o tema fazendo um trabalho leve, 
realista, mas com uma mensagem explícita para o público que assistiu a apresentação da peça. 
Essa participação ficou muito evidente, na medida em que, após o término da encenação, muitos 
adolescentes participaram da “roda de conversa”, dando depoimento de histórias de pessoas que 
engravidaram na adolescência. Para o encerramento das atividades da ASIMD, estamos montando 
uma cena livre, onde cada personagem tem uma história diferente para contar! Essa apresentação 
acontecerá no dia 11 de dezembro no teatro Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. As 
crianças a cada dia se superam, elas próprias estão confeccionando parte dos seus figurinos, 
atividade essa que está proporcionando muito prazer a elas.  Estão muito ansiosas para que 
chegue logo o evento de encerramento das atividades da ASIMD para que possam mostrar a seus 
familiares como ficou “bonita” a peça Saltimbancos que ajudaram a construir. 
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No mês de dezembro, chegamos na apresentação de encerramento das atividades do ano da ASIMD, 
pudemos perceber que o que foi proposto foi realizado, a cada gesto, a cada entrega fomos 
observando os novatos se desenvolvendo a cada dia. Após apresentação tivemos uma conversa e o 
que ouvimos falas tais como: “...Muito legal, me encontrei no teatro, não quero largar isso por nada, 
minha mãe se emocionou tanto e chegou até chorar; “Adorei me diverti muito a cada apresentação 
me  descubro mais”; “Amo fazer teatro, a cada apresentação sou agradecida e quero aprender 
mais”.; “Sou grato pela oportunidade, foi bom demais.. apesar dos erros estamos aí”.Como oficineira 
sou grata muito por ter crianças/adolescentes e pessoas que sempre contribuem e agregam o 
serviço, e agradeço a vocês da ASIMD, por essa oportunidade e que venha 2020 com o novo projeto 
para oficina de teatro. 

MÊS Atividades 
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Este mês demos mais um passo, ou melhor dizendo diversos passos dançados. Com o melhor 
entendimento das participantes e melhor familiarização com a dança (isso se dá pela experiência 
obtida no ano anterior), deixei de dar alguns exercícios reproduzidos de forma “solta”, e os 
introduzi em sequências de dança, ligando por assim dizer um exercício solto em outro, formando 
exercícios dançantes. Outro ponto em questão a ser destacado, é o questionamento. As 
participantes nos têm questionado sobre nomes de passos, e onde podem ter acesso a pesquisas 
para que possam adquirir mais conhecimento. Este interesse colabora para iniciarmos um novo 
processo, onde a criança/adolescente não é mero repetidor, e possa contribuir com seu próprio 
repertório de movimentos corporal, processo lento porque precisam se sentir cada vez mais à 
vontade com o mundo que os tem transformado. O objetivo é, além de aprenderem os passos do 
ballet clássico, possam melhorar a postura corporal, disciplina e influenciar no comportamento 
cultural, intelectual e principalmente social, uma vez que o Ballet não deixa de ser uma dança 
coletiva. 
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Durante as aulas de ballet três alunas, Julia, Safira e Tauane, vieram se destacando ao longo de 
todo o período que estiveram participando da oficina. Demonstraram facilidades e condições 
físicas para o ballet clássico. Com este perfil em destaque impulsionamos uma bolsa de estudos 
para cada uma delas na escola de ballet Elisa. Todas as três estão progredindo e se adaptando 
rapidamente a nova escola. Conversamos com os familiares, afim de enfatizar que o apoio das 
pessoas próximas das meninas é imprescindível para o desempenho das mesmas. As participantes 
se mostram cada vez mais interessadas. Aproveitando este interesse decidimos passar um filme. 
Juntamos todas as turmas do primeiro período e todas as turmas do segundo período. O filme que 
decidimos mostrar foi o “Billy Elliot”, onde mostra a trajetória de um garoto que desiste de fazer 
box e decide fazer ballet clássico, vencendo o preconceito, e enfrentando as dificuldades 
financeiras. É importante que vejamos filmes assim, porque além de nos enriquecer com a cultura 
do ballet clássico (no filme conta uma breve história sobre o “lago dos Cisnes), fazendo com que 
alguns se identificassem, ajudando   assim a achar o seu lugar na sociedade fazendo-os refletir 
sobre a realidade que os cercam, como é o caso das três meninas citadas a cima, ou o caso do 
menino Rian, que decidiu enfrentar qualquer tipo de preconceito para frequentar a oficina de 
ballet. 
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Em nossa primeira aula do mês, logo após um breve aquecimento e alongamento, fizemos um 
longo “bate papo”, aproveitando ainda o filme passado no mês anterior, com o intuito de abordar 
vários assuntos, porém sempre frisando o assunto principal, o “preconceito”. Para isso, 
comentamos o filme, e relembramos a trajetória do personagem protagonista. Usamos pequenas 
passagens e cuidadosamente, ensinamos um pouco sobre a história da dança/ballet. Aproveitamos 
e falamos sobre os diversos tipos de preconceito. Também abrimos espaço para os participantes 
nos contassem alguma experiência neste sentido. O resultado foi surpreendente, até os mais 
tímidos contaram experiências. Os depoimentos foram muito importantes, para assim 
continuarmos a fazer um acompanhamento, e trabalharmos juntos para que esse tipo de situação, 
não se repita com frequência e para que seja disseminado entre as crianças e adolescentes o 
respeito às diferenças. As oficinas seguiram, com muito empenho de todos, e ainda continuamos a 
receber novos participantes.  
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Este mês realizamos uma atividade diferenciada: mostramos o que é aplicado na oficina, para as 
mães, os pais e convidados, foi uma atividade aberta para que pudessem conhecer o nosso 
trabalho. Fizeram uma boa apresentação e se esforçaram como nunca antes. Fizemos uma 
lembrancinha para as mães, servimos bolo e cachorro quente. Foi um dia divertido e muito 
especial. Logo nas oficinas que seguiram, mudamos a matéria, passos novos e um pouco mais 
complicados, também estamos começando a pensar em coreografias, então estamos empregando 
sequências de movimentos dançantes, para que se acostumem e tenham uma melhor absorção do 
conteúdo. 
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No início da primeira aula, realizamos uma roda de conversa bem produtiva com as crianças e 
adolescentes. Falamos sobre o filme o “Último Bailarino” e discutimos sobre as dificuldades em 
que o protagonista se encontrou e como essas dificuldades foram superadas ao longo de sua vida. 
Aproveitamos o momento para falarmos também da cultura do país de origem do personagem 
(China), o que mudou nele não só em comportamento, mas na maneira de pensar sobre 
determinados assuntos e a forma com que se tornou um grande bailarino. Todos os presentes 
foram participativos, e fizeram um desenho sobre o filme. No dia 19 do corrente mês, solicitamos 
para que todos viessem caracterizados em clima de festa junina, foi um momento de 
descontração. Durante as aulas enfatizamos a flexibilidade e o trabalho com os pés, os 
movimentos simples e empregados ao início do trabalho. Percebe-se que estão pouco a pouco 
mais conscientes corporalmente. 
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Este mês saimos um pouco da rotina, além dos exercícios de praxe, a educadora social apresentou 
a música “ Linda Rosa Juvenil“ . As crianças cantaram a música em roda representando alguns 
trechos. Usaram  a criatividade ao interpretar a canção. Também tivemos a construção de um 
quebra-cabeça, estimulando o cérebro, aumentando a capacidade cognitva, refletindo na 
capacidade de resolver problemas, ajudando na cordenação motora e provocando uma grande 
interação social entre as crianças.Para fechar nosso mês, contamos com a presença da professora 
convidada, Luciana Silva. Tivemos um longo bate papo, onde ela nos trouxes suas experiências 
como aluna, as dificuldades e felicidades de sua trajetória na dança, e como ela se tornou 
professora. Também contou para as crianças como são feitas as sapatilhas de ponta, elas puderam 
pegar na mesma e experimentar. 
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Começamos a dar ênfase nas coreografias para as apresentações do final de ano, já escolhendo as 
músicas, os personagens e trabalhando os movimentos. Decidimos juntamente com os 
participantes da oficina, trabalhar com um único tema “MARIA BORRALHEIRA”, uma releitura do 
conto de fadas “Cinderela”, em uma versão abrasileirada. Além disso, as intervenções feitas pelos 
educadores sociais, foram muito produtivas, uma vez que trabalharam com as 
crianças/adolescentes, temas como cidadania, inclusão e preconceito. Aplicamos uma dinâmica 
durante a oficina, onde algumas crianças /adolescentes ficaram com os olhos vendados, enquanto 
isso os colegas, inclusive o oficineiro, teriam que ajudá-los a executar os movimentos. Experiência 
divertida e reflexiva, que pontuou de forma contundente o tema trabalhado com os participantes. 
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As coreografias estão sendo o nosso foco. E a medida com que ensaiamos, mais e mais as 
crianças/adolescentes se dedicam. São oito turmas, e oito coreografias, e com pequenas emendas 
para conectar entre elas uma breve história. Tivemos mais algumas intervenções este mês. 
Contamos novamente com a presença da professora Luciana Silva, nos trazendo métodos 
diferentes de ensino, e abusando do lúdico, uma ótima troca de experiência. Tivemos intervenções 
também pelos educadores sociais, nos trazendo dinâmicas de convivência e inclusão, resultados e 
aproveitamento de cursos que ambos fizeram. 
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Os preparativos finais se iniciaram, pouco a pouco as crianças vão compreendendo a dimensão do 
que é se apresentar, muitas ainda nunca entraram em um teatro e a ansiedade vai tomando conta 
dos pequenos corações. A medida em que os ensaios ganham uma proporção maior, os passos vão 
se descomplicando. O foco são as coreografias este mês, e todos se mostram cooperativos. 
Estamos contentes com o desempenho da menina Camile, que se destacou este mês, com muito 
comprometimento e muita vontade de “dançar”, se propõe a aprender trabalhando as 
dificuldades sem cessar. 
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Reta final, e os corações aos “pulos”. Um clima de ansiedade toma conta dos ensaios. Pouco a 
pouco os movimentos se encaixaram e agora nossa apresentação ganhou forma. O trabalho 
empregado na oficina, tem se mantido em um padrão satisfatório, a dedicação das crianças e 
adolescentes e familiares nos dão suporte para um bom desenvolvimento que vem se solidificando 
aos poucos. O trabalho coreográfico ainda em aprimoramento, nos proporciona a vantagem de 
amadurecer as personalidades, e assim desmistificar o medo da apresentação em público. 
Continuamos priorizando o ensino do Ballet Clássico. 
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Este mês realizamos ensaios das coreografias que serão apresentadas pelas crianças da oficina de 
ballet. O dia da apresentação começou com muita ansiedade, as crianças não se continham. 
Tivemos uma equipe fantástica integrada por mães também. A apresentação foi enaltecida pelos 
familiares, o público vibrou muito contagiado pela energia artística acendida naquele momento, e 
os aplausos longos. Os elogios são inúmeros, houve diversas pessoas que choraram emocionadas, 
entendedores do nosso trabalho. O feedback nesta última oficina foi dado pelas participantes, 
contaram tudo o que deu errado e tudo o que deu certo, tudo que aprenderam no decorrer do 
tempo e como conseguiram colocar em prática. Estavam todas uniformizadas sendo que as roupas 
foram doadas, e confeccionadas pela ASIMD, o que propiciou muita alegria às crianças. A noite foi 
delas e a apresentação seguiu empolgante. Eram mais de 100 crianças, e dentre elas muitas não 
haviam se quer feito uma aula de ballet, todas excederam as expectativas, e todas superaram a si 
próprias, este sem dúvida foi o melhor retorno. 
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 RECURSOS HUMANOS: 

 

 

Profissão Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Formação Vínculo com a 
entidade 

Coordenadora de Projetos  01 30 horas 3º Grau CLT 

Assistente Social 01 30 horas 3º Grau CLT 

Psicóloga 01 30 horas 3º Grau RPA 

Educador Social 02 40 horas 2º Grau CLT 

Faxineira 01 44 horas 3º Grau CLT 

Oficineiros 07 02 a 05 horas 2º e 3º Grau Voluntários 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Nº DE REUNIÕES SOCIOEDUCATIVA E PSICOSOCIAIS EXECUTADAS: 
 

Reuniões Total 

Socioeducativas 11 
Psicossocial 17 

 

 

 REUNIÕES SOCIOEDUCATIVA E PSICOSSOCIAIS: 

A ASIMD através de uma equipe interdisciplinar formada por: Assistente Social, Psicóloga, Educador Social e 

Palestrantes Convidados, promoveram dinâmicas de grupo onde foram discutidas as demandas trazidas pelas 

crianças/adolescentes, onde trabalhamos por meio de dinâmicas em grupo o fortalecimento de vínculos 

familiares, melhoria da autoestima, despertando as suas potencialidades e qualidades usando como técnicas 

atividades lúdicas, leitura de história, vídeos bem como oficinas culturais, essa atividades proporcionaram 

conhecer o cotidiano dos participantes das oficinas, facilitando a convivência e o desenvolvimento das oficinas. 

Refletindo no relacionamento do grupo de forma positiva, os temas estão relacionados na tabela abaixo. 

 
 
 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

MÊS Atividades Socioeducativas 
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Neste mês de janeiro não tivemos reunião socioeducativa com os pais, uma vez que muitas 
famílias ainda não retornaram do recesso. Atendemos alguns pais que vieram fazer as inscrições 
para os filhos nas oficinas, tiramos dúvidas, e fizemos alguns encaminhamentos para a rede 
socioassistencial. Na primeira segunda de fevereiro, já teremos a reunião socioeducativa com os 
pais, das crianças/adolescentes que frequentam nossas oficinas. 
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Neste mês realizamos a primeira reunião do ano. Iniciamos solicitando que os pais se 
apresentassem e informassem o nome do filho e qual oficina frequenta na instituição, já que 
havia alguns pais que estavam participando pela primeira vez e crianças e adolescentes que 
começaram a frequentar as oficinas recentemente. Após a apresentação de todos os técnicos, 
pais e responsáveis realizamos uma dinâmica com uma “pedra”. Em posse da pedra cada um 
deveria dizer o que faria com ela caso a encontrasse na rua e qual seria a atitude do seu filho se 
ele a encontrasse. Os pais ou responsáveis, pegavam o objeto com um pouco de resistência pois, 
muitos não se sentem confortáveis para falar o que acham ou pensam em público, mas por fim se 
colocaram. Houveram diversas colocações sobre onde a pedra seria bem vista e aproveitada, com 
diversificados destinos. Ao final das manifestações, realizamos a leitura do texto “A pedra. A 
leitura possibilitou a reflexão sobre qual é a finalidade de uma “pedra” em nosso caminho e quais 
maneiras podemos trabalhar (lidar) com ela, seja no meio familiar, enquanto instituição ou em 
qualquer outra vertente. Por fim concluímos que não existe problema no caminho que não possa 
ser usado para o nosso próprio benefício, e qual o papel da instituição nesse quesito, talvez, seja 
o de contribuir com a superação e transformação social, tanto no pessoal, familiar ou 
comunitária. Em seguida, demos os avisos gerais, e encerramos a reunião com um delicioso café.   
Também atendemos alguns pais que vieram fazer as inscrições dos filhos para as nossas oficinas, 
tiramos dúvidas e fizemos alguns encaminhamentos para a rede socioassistencial. 
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Neste mês realizamos nossa reunião mensal trazendo uma dinâmica diferente. Na ocasião 
apresentamos a música “Epitáfio”, do grupo musical Titãs e logo em seguida iniciamos um “bate 
papo” relacionando a mensagem da canção com a vida real. Tivemos falas importantes como: 
“Enquanto não tomarmos as rédeas da própria vida, o acaso sempre vai comandar! ”, “Aceitar as 
pessoas como elas são não é fácil e nos dias de hoje vemos que está cada vez pior, cada um quer 
ser melhor que outro, quer passar por cima, ser maioral”. Esses e outros depoimentos 
proporcionaram uma reflexão com diversas vertentes, pois, para cada um, um trecho da música 
ganhou destaque. Perguntamos quantas vezes se dão conta de refletir sobre os assuntos 
apontado na música assim e fazer diferente, já que a maior parte da nossa vida, vivemos no modo 
automático. Alguns falaram o que conseguem manter em suas famílias, de valores que não abrem 
mão, como o respeito dentro de casa. De modo geral, tivemos uma reunião agradável e muitos 
pais se manifestaram, o que proporcionou uma grande interação entre todos os participantes. 
Para finalizar foi dado os avisos gerais, e encerramos a reunião com um delicioso café.   Também 
atendemos alguns pais que vieram fazer as inscrições dos filhos para as nossas oficinas, tiramos 
dúvidas e fizemos alguns encaminhamentos para a rede socioassistencial. 
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Neste mês realizamos nossa reunião mensal com pais e filhos. Foi lido o texto “Identidade” de 
Pedro Bandeira, e após a leitura separou-se os pais de um lado e os filhos de outro. Pedimos para 
que fizessem um desenho que representasse sua identidade, pensando se o outro identificaria 
quem fez. Depois, fizemos as trocas dos desenhos levando os dos pais para a mesa dos filhos, e 
dos filhos para a mesa dos pais. E então começou o desafio, encontrar quem era a pessoa através 
do desenho. Alguns pais logo de primeira identificaram e já pegaram o desenho, e alguns ficaram 
olhando e demoraram um tempo maior para identificar a pessoa retratada. Foi uma experiência 
fantástica, alguns pais relataram que conhecem os traços, forma de desenhar, e os filhos por sua 
vez não sabiam ao certo como identificar por que os pais não desenham, mas alguns ainda 
conseguiram perceber através da representação familiar, quantidade de pessoas, alguns aspectos 
que o ajudaram na identificação. O objetivo final, é que possam ter mais integração entre eles, 
que possam de vez em quando nessa rotina agitada, sentar, conversar, olhar para o filho, 
desenhar com ele, colocando seus sentimentos ali, pois, o desenho é uma forma de sublimar os 
sentimentos.  
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Neste mês iniciamos um novo projeto para as nossas reuniões de pais, uma vez que elaboramos 
um circuito de palestras, com o Coach Alex Cameron, cuja finalidade é tentar despertar um maior 
interesse nos pais, e assim melhorar a participação destes nas reuniões. O primeiro tema 
trabalhado foi “Inteligência Emocional”. Vimos o seu significado e como utiliza-la diariamente em 
casa com os filhos e com a família. Percebemos que, os pais não conheciam esse termo, motivo 
pelo qual a reunião foi se tornando interessante na medida em que os participantes aos poucos 
foram observando que diariamente lidamos com as nossas emoções, como elas influenciam de 
forma benéfica ou maléfica nas relações familiares e de trabalho. A medida em que a palestra foi 
se desenvolvendo muitos pais foram se reconhecendo dentro dessas situações e observamos que 
alguns a partir de agora irão ter um olhar diferenciado para essa questão e assim suas relações se 
tornarem mais tranquilas e sólidas. Para finalizar foi dado os avisos gerais, atendemos alguns pais 
que vieram fazer as inscrições dos filhos para as nossas oficinas, tiramos dúvidas e fizemos alguns 
encaminhamentos para a rede socioassistencial. 
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Continuamos com nosso circuito de palestras e neste mês o tema foi sobre “Mídias Sociais”. Foi 
ressaltado que não se pode negar a importância e a facilidade das mídias sociais, mas é 
importante os pais se atentarem como as crianças/adolescentes estão lidando com isso. Foi 
questionado como cada família trata essa situação. Alguns pais se posicionaram dizendo que 
fazem alguns combinados com os filhos, estabelecendo regras. Tivemos diversos exemplos, desde 
“combinados” que deram certo, e alguns que não, motivo pelo qual o celular foi retirado do 
adolescente. A ideia de discutir essa temática é justamente saber como os pais estão lidando, e 
acompanhando os filhos. Ressaltamos questões como exposição virtual da vida privada, com 
fotos inapropriadas, conversas com estranhos em redes sociais, ter acesso às informações 
referente a faixa etária, entre outros. Assim com essas questões e mais algumas que os pais 
traziam no decorrer da reunião, foi possível ter um momento de troca de experiências muito rica. 
Percebemos a satisfação dos pais, e o entrosamento com essa temática. 
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No mês de julho nossa reunião mensal teve como tema “Adolescência e Drogas”, cuja finalidade 
era saber como os pais lidam com essa problemática, e como encaram os desafios acerca desse 
tema. Além da questão de definições, ressaltamos os efeitos que causam no organismo. 
Destacamos o uso exagerado de drogas licitas como as medicações, as drogas ilícitas e a 
permissividade na ingestão do álcool. Percebemos que os pais possuem grande dificuldade em 
abordar o assunto e até mesmo como introduzir nas conversas no “momento família”. Alguns 
expuseram situações que facilitaram a discussão do tema. Assuntos como esse em reuniões são 
sempre necessários para que os técnicos possam ter uma noção de como as famílias atendidas 
pela ASIMD, vem trabalhando este tema, e quais as dificuldades, bem como os desafios que 
encontram na tentativa de transpor esse, que é atualmente, o grande desafio da sociedade 
humana, ou seja, manter as crianças, adolescentes, jovens e adultos longe das drogas.                       
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No mês de agosto nossa reunião mensal teve como tema “Relação pais e filhos na atualidade”, 
sendo que utilizamos do vídeo do psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg, com o título: “Palestra 
para Pais”. Neste vídeo ele chama atenção, para os pais com relação a algumas questões 
importantes como: narcisismo, inversão de papeis entre pais e filhos, como lido com o 
sentimento de frustação, ser amigo/a do filho, esquecendo do papel principal: ser mãe/pai. Essas 
e outras questões, muito bem relatadas pelo profissional. Notamos que o vídeo impactou os pais. 
Alguns trouxeram sua dificuldade com relação a forma mais adequada de educar seus filhos. 
Sabemos que não existe uma fórmula perfeita e nem o que é certo ou errado, mas existem 
situações que são favoráveis e que produz um bom entendimento entre pais e filhos, e encontrar 
a medida certa, não é fácil, mas participando de reuniões como essas onde sempre trazemos 
temas atuais, com certeza os ajudarão, a encontrar um ponto de equilíbrio. Assuntos como esse 
em reuniões são sempre necessários, para que os técnicos possam ter uma noção de como as 
famílias atendidas pela ASIMD, vem trabalhando essas questões e quais as dificuldades 
enfrentadas. Ao término da reunião, tivemos os avisos, e alguns pais foram conversar 
individualmente com as técnicas para tirar dúvidas, ou solicitar alguma orientação em especial. 
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No mês de setembro tivemos a reunião de pais a afim de ouvir um pouco mais sobre a visão dos 
pais e responsáveis a respeito da dificuldade no processo de educar. Para tal ocasião, dividiu-se 
em vários subgrupos para que eles pudessem trabalhar algumas questões. Perguntas como? -O 
que você tem feito para participar da vida dos seus filhos? -Qual a sua primeira reação quando 
seu filho lhe desafia, lhe confronta e desobedece? -Como você tem agido com relação as mídias 
sociais? Como trabalha essa questão com seus filhos? -Como você demonstra amor por seus 
filhos? -Qual a frequência que você e o pai da criança tem ido às reuniões de pais na escola? Foi 
entregue uma pergunta a cada grupo, e eles tinham que discutir entre si e dar uma resposta geral 
no final. No decorrer as técnicas Andrezza e Fabiana foram passando nos grupos para verificar, e 
em todos tivemos uma excelente participação dos presentes. Mesmo com opinião contrária, os 
grupos conseguiram reunir as respostas da maioria, e responder as questões que foram 
levantadas. E o mais interessante, é como essas perguntas conversam entre si, e uma questão foi 
puxando a outra e proporcionando uma excelente interação. Uma questão que chamou atenção, 
foi a presença de pais. Nessas reuniões desenvolvidas pelo Coach Alex Cameron, ele vinha 
cobrando e questionando o fato de sempre ser a mãe que comparece nas reuniões, e neste dia 
tivemos a presença de 6 pais, o que para nós foi muito enriquecedor.  
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No mês de outubro tivemos a reunião de pais, com a psicóloga Andrezza trabalhando algumas 
questões como uso de celulares em excesso pelos pais. Utilizamos o vídeo “filhos reclamam da 
falta de atenção dos pais por uso excessivo do celular”. Foi uma reportagem elaborada pelo 
programa Domingo Espetacular da emissora Record. Muitos pontos chamam atenção neste 
vídeo, mas de forma muito clara fica o ‘grito’ das crianças e adolescentes por atenção, pela 
necessidade em ser observado e escutado. Os pais têm deixado de acompanhar muitos 
momentos dos filhos por conta do uso das redes sociais. E então algumas questões relevantes de 
serem questionadas: –Você está atento ao seu filho? -Vem observando e pontuando as mudanças 
que vem acontecendo? -Como fala e pontua? -Quando é chamado na escola pela professora, ou 
coordenadora, vai com prontidão, ou fica adiando a ida e muitas vezes não vai? Essas questões 
foram norteadoras da nossa discussão, onde alguns pais se posicionaram, participaram, contando 
suas experiências, e a dificuldade de controlar o uso de celular dos filhos. A ideia de ter reuniões 
com esses temas, é justamente para mostrar que muitas dificuldades são comuns, e que a troca 
de experiência ajuda a fortalecer as famílias. Novamente tivemos a presença de mais homens na 
nossa reunião, contamos com a presença de 7 pais, ou seja, o que o Coach Alex Cameron veio 
refletindo ao longo do circuito sobre os pais participarem, vem surtindo efeito, o que nos deixa 
satisfeitos com o trabalho que vem sendo desenvolvido e os reflexos disso.  
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No mês de novembro, tivemos a reunião de pais e filhos juntos, para trabalhar a dinâmica do 
“Barbante”. Os participantes foram divididos em pares (pais e filhos) e amarrados um ao 
outro, pelas mãos. Cada dupla tinha que descobrir como se soltar um do outro. O objetivo 
era animar o grupo e mostrar a importância de persistir e não desistir diante dos problemas. 
No decorrer da dinâmica, as técnicas foram observando como pais e filhos iam lidando com a 
dificuldade de não conseguirem se soltar. Aos poucos algumas duplas foram se soltando, e 
ajudando as demais duplas, mas foi possível notar que a maioria dos pais tinham menos 
paciência que os filhos para desenvolver a atividade. Ao final realizamos um bate papo com 
os presentes e perguntamos quais as conclusões podem ser tiradas da brincadeira? Tivemos 
respostas variadas como: “Todo problema tem solução. É preciso persistir e não desistir. 
“Muitas vezes a solução está nos pequenos detalhes, mas com a correria do cotidiano, não 
conseguimos perceber. ” Apesar de alguns pais e filhos terem tido dificuldade para se 
soltarem, a partir do momento em que as perguntas foram feitas, a participação de ambos 
foi muito significativa, tornando a reunião muito produtiva e com seu objetivo plenamente 
obtido. Ao término da reunião, tivemos os avisos, e alguns pais tiraram dúvidas 
individualmente com as técnicas presentes. 
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No mês de dezembro, tivemos a reunião de pais, onde foi realizada a avaliação anual, momento 
muito importante para saber qual a percepção dos pais tanto com relação aos pontos positivos, 
quanto os que poderiam melhorar. Para tanto, pedimos para que escrevessem em papéis 
diferentes suas observações e montamos um quadro separando os pontos positivos dos 
negativos. Com relação aos pontos negativos, tivemos menos observações, muitos pais não 
quiseram escrever nada, e algumas observações foram feitas tais como: -Término de algumas 
oficinas (que foi necessário encerrar devido quantidade de pessoas na oficina -Cobrar presença 
dos pais nas reuniões (pedimos que sugerissem também como fazer isso, pois, entendemos que a 
não participação implica muitas questões, mas que não vemos outra forma, a não ser mandar 
convite nas oficinas, avisar nos grupos de WhatsApp, e Facebook. Achamos interessante eles 
tocarem nesses pontos, por que assim percebem nossa dificuldade, uma vez que não 
conseguimos atingir tudo e a todos conforme gostaríamos. Com relação aos pontos positivos 
ficamos muito satisfeitos em perceber o reconhecimento dos pais com relação ao trabalho 
executado por toda a equipe, trouxeram questões desde cuidado e atenção dos técnicos e 
oficineiros com relação às crianças e adolescentes, oficineiros capacitados, incentivo à cultura e 
lazer, além de tira-los da rua e dos celulares, os temas das reuniões e os lanches que são 
oferecidos nas oficinas. Ao término da reunião, tivemos os avisos, principalmente com relação a 
apresentação no teatro Lauro Gomes dia 11/12 e a presença dos pais prestigiando seus filhos. 
Finalmente agradecemos a parceria dos mesmos ao longo do ano. Alguns pais tiraram dúvidas 
individualmente com as técnicas presentes, além de se despedirem e agradecerem pelo trabalho 
realizado ao longo do ano. 

 
 

 

 Atividades Psicossociais 

MÊS Atividades Psicossociais 

Ja
n

e
ir

o
 

Nesse mês trabalhamos com temas bastante discutidos em nosso dia a dia. Separamos as 
crianças/adolescentes em grupos, sendo que cada grupo ficou com um dos seguintes temas: 
Bullyng, Feminicidio, Violência Infantil e Preconceito. Realizamos uma “roda” de conversa”, 
ocasião na qual, solicitamos que as crianças/adolescentes fizessem uma apresentação teatral 
sobre o tema trabalhado e depois abrimos para explanação onde alguns falaram o que   
entenderam do que foi apresentado. Durante nosso “bate papo” surgiram diversos exemplos 
em relação aos temas propostos. Segundo algumas crianças e adolescentes estas questões 
abordadas ocorrem pela falta de respeito com o próximo. De acordo com um adolescente, tudo 
está ligado com o significado da palavra respeito e que se soubéssemos respeitar o desejo 
alheio não haveria necessidade de ainda ser discutido estes temas. Respeitar não significa 
concordar em todos as áreas com outra pessoa, mas não discriminar ou ofendê-la por causa da 
sua forma de viver ou das suas escolhas desde que, essas escolhas não causem dano ou 
desrespeitem os outros. O respeito é um valor que permite que o homem possa reconhecer, 
aceitar, apreciar e valorizar as qualidades do próximo e os seus direitos. Acreditamos que estes 
momentos de “roda” de conversa” são de fundamental importância, uma vez que 
proporcionam reflexões e contribuem no resgate de valores e princípios que temos e que por 
muitas vezes se perdem no cotidiano. 
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Neste mês realizamos a dinâmica da “Casa e Morador” e dentro das fases da dinâmica fomos 
trabalhando aspectos como: a exclusão, diferenças, aceitação, respeito, sentimentos, 
cooperação, atenção e agilidade. Para realização da dinâmica solicitamos que as crianças e 
adolescente formassem grupos de três pessoas. Em cada grupo, continha paredes e moradores. 
As paredes ficaram de frente uma para a outra e com as mãos dadas e, o morador entre as duas 
paredes.  Intencionalmente sobrou uma pessoa ao qual de acordo com as “rodadas” falava 
alguns comandos e tentava ocupar um lugar sendo parede ou morador conforme o solicitado. 
Observamos que a dinâmica, teve uma ótima aceitação por todos. Em nosso “bate papo” 
questionamos como passar isso para a nossa vida, e como aceitarmos ou quais mudanças e 
estratégias realizamos para mudar a condição na qual ficamos. Alguns adolescentes por já 
terem um grande convívio e por fazerem parte da mesma “panelinha” trocavam apenas entre 
si, mas, ao se colocarem no lugar do colega que não era tão ágil assim, foi perceptível que a 
exclusão é algo ruim, e um contribuindo com o outro criaram alternativas para que não 
houvesse exclusão entre eles. Por fim a grande maioria, pediu para realizarmos a dinâmica 
novamente, para que a partir da reflexão, pudessem mudar suas ações, e assim foi feito, 
realizamos a dinâmica novamente e houve uma integração maior do grupo, e com uma ação 
diferenciada, pois no decorrer da dinâmica eles faziam casas com mais paredes e com mais de 
um morador, fazendo com que em nenhum momento alguém ficasse fora da casa como no 
proposto pela dinâmica. Concluímos que é de extrema importância estar aberto a novos 
conceitos, saindo da nossa zona de conforto por meio de ação e de novas reflexões.  

M
ar

ço
 

Neste mês foi realizada nas oficinas, a discussão do tema “Respeito”. Esse tema se faz 
necessário de tempos em tempos, visto que as crianças/adolescentes em certos 
momentos perdem o entendimento e acabam se excedendo em certas situações. 
Observando esses momentos, as técnicas precisam sempre retomar essa temática para 
situá-los e lembrá-los que o respeito cabe sempre em qualquer situação, momento e 
lugar. Em nossa roda de conversa, as crianças/adolescentes falaram como podemos 
identificar o desrespeito em nosso cotidiano. Discutimos essas questões, algumas 
crianças e adolescentes se colocaram dizendo que: “...não devemos passar por cima dos 
desejos, valores e vontades dos outros para impormos as nossas vontades”, e que em 
grupo deve-se ter sempre união visando seu crescimento e a qualidade do 
“trabalho/atividade” exercida. Concluímos que por mais difícil que seja a convivência em 
casa, na escola, no trabalho ou na comunidade em que vivemos, não podemos viver 
isoladamente. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, até 
porque elas não existem, mas aquele em que a pessoa aprende a conviver com “os 
espinhos” um do outro e consegue enxergar o melhor que cada ser humano possui. 
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Nesse mês realizamos a leitura da fábula “O cão e a Carne”. Esta história é sobre um cão que 
vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua 
própria imagem refletida na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, 
soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim 
como sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Moral da história: Nunca 
deixe o certo pelo duvidoso. O texto nos fez refletir que devemos sempre pensar nas 
consequências dos nossos atos. Aproveitamos para fazer um ”bate papo, ” pensando em nosso 
cotidiano e, em quantas vezes nos precipitamos em nossas atitudes, por isso sofremos 
consequências ruins sendo penalizados por nossos atos mal pensados. Tanto as crianças, 
quanto os adolescentes se posicionaram diante da leitura do texto, deram exemplos de suas 
experiências diárias, deixando claro que no contexto da vida, muitas vezes, por termos 
interesses maiores, arriscamos o que temos em mãos, e acabamos por perder tudo. Por muitas 
vezes não pensamos no futuro, somos imediatistas, pensando sempre no quanto nós daremos 
bem em determinadas circunstâncias ou escolhas, e por muitas vezes nos enganamos. 
Concluímos que é de extrema importância estar aberto a novas aprendizagens, 
experiências, novos conhecimentos e conceitos, mas, que sempre devemos refletir 
sobre as consequências de nossos atos em nossa vida futura.  

M
a
io

 

Neste mês realizamos um “bate papo” com os adolescentes sobre sexualidade e doenças 
sexualmente transmissíveis. Essa conversa, aconteceu de forma leve e informal, onde os 
adolescentes puderam tirar dúvidas sobre o tema. Para abordamos o assunto começamos com 
uma simples pergunta: se eles sabiam dizer a diferença entre sexo e sexualidade e a partir do 
conceito de que sexo é diferente de sexualidade, tivemos abertura para abordar outras 
questões relacionados ao assunto.  Para alguns, sexo é o ato em si, já sexualidade é o jeito de 
cada um ser no mundo, homem ou mulher, de se relacionar com as emoções, os sentimentos e 
o mundo ao redor, sendo que o sexo é apenas um aspecto da sexualidade.  Entretanto, outros 
não souberam distinguir a diferença. No decorrer da nossa “roda de conversa” surgiram muitas 
dúvidas, tais como: quais são os tipos de doenças mais comuns, como percebemos que existe 
alguma doença no corpo da outra pessoa ou em nosso próprio corpo, questionaram também o 
uso da camisinha feminina (alguns nunca tiveram acesso ao modelo da camisinha feminina) e 
como fica o corpo da mulher após o parto, assim como outras dúvidas, pertinentes ao tema. 
Enfim, foi um momento muito enriquecedor e esclarecedor. Lembramos aos adolescentes que a 
maior dificuldade é falar: As pessoas têm vergonha e medo de que uma conversa estimule o 
sexo, ou receio de dizer algo errado, mas ninguém tem todas as respostas, e dialogando 
podemos esclarecer muitas dúvidas e curiosidades, colaborando assim para prevenir as doenças 
sexualmente transmissíveis. 
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Neste mês realizamos um “bate papo” com os adolescentes sobre sexualidade, sexo e doenças 
sexualmente transmissíveis. Essa conversa, aconteceu de forma leve e informal, onde os 
adolescentes puderam tirar dúvidas sobre o tema. Para abordamos o assunto começamos uma 
simples pergunta, se eles sabiam dizer a diferença entre sexo e sexualidade e a partir do conceito de 
que sexo é diferente de sexualidade, tivemos abertura para abordar outras questões relacionados ao 
assunto.  

Ju
lh

o
 

Neste mês realizamos uma dinâmica com a turma de teatro, chamada: Pega no pé! Na ocasião 
distribuímos "pezinhos" de papel para que escrevessem os temas em que suas famílias 
costumam "pegar no pé". Em seguida, com o grupo em círculo fizemos um bate papo em que 
cada um falou sobre a sua família. Todos opinaram e contaram experiências que tenham 
vivenciado sempre explicando o contexto que sua família tem uma maior preocupação. Tivemos 
temas como: religião, pressões psicológicas/chantagens emocionais, estudo, atenção e 
convivência com a família, alimentação, colaboração com a limpeza da casa, entre outros. Esse 
foram alguns temas trazidos por eles, e de modo geral foi uma oportunidade de reforçar, que a 
família é o ambiente que via de regra é onde se passa a maior parte do tempo, principalmente 
para quem ainda não trabalha. Dessa forma deve-se tentar pôr mais difícil que seja, uma boa 
convivência. Uma adolescente fez um relato, que de tantas brigas e discussões com a mãe, 
acabou indo morar com uma tia, que tinha grande amizade, e para sua surpresa, lá também 
tinham problemas, diferentes, mas tinham. Diante dessa fala, ficou evidente que conflitos 
familiares são sempre muito complexos, e não existe receita de resolução, mas se as duas 
partes cederam, e houver o diálogo é possível chegar ao meio termo, e conviver em harmonia. 
Essa conversa se estendeu, e foi muito produtiva, haja visto que se sentiram a vontade de trazer 
suas experiências e compartilhar no grupo. 

 

A
go

st
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Estamos iniciando o segundo semestre, e tivemos procura de novas crianças/adolescentes, que 
nunca participaram dos projetos da entidade, além de alguns outros usuários que voltaram a 
participar das nossas oficinas. Devido a este fato, neste mês trabalhamos a importância de 
todos participantes e estarem comprometidos com as atividades realizadas tanto no coletivo 
quanto individual, pois cada um tem uma importância para o grupo. Na ocasião, reforçamos a 
importância e o papel de cada pessoa dentro de uma instituição, desde os usuários, os 
oficineiros, os técnicos, além do uso adequado dos espaços que utilizamos na comunidade, os 
quais nos sãos cedidos, motivo pelo qual devemos sempre preservá-los, fazendo bom uso dos 
mesmos. Neste momento, sugerimos que eles fizessem uma reflexão sobre como estão lidando 
com essa “cadeia” de importâncias.  

Se
te
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No mês de setembro trabalhamos com a oficina de teatro sobre o tema violência doméstica, já 
que iriam realizar uma peça/apresentação sobre o tema em uma instituição (Assistencial Carlos 
Henrique Thomaz). Para abordar o tema a psicóloga Andrezza trabalhou com três vídeos, sendo 
eles: -2 minutos para entender a violência doméstica, -Violência contra mulher, -Os filhos da 
Violência. São vídeos curtos e explicativos sobre violência, tanto contra a mulher, e também 
contra os filhos, podendo fazer um bom bate papo acerca disso. A maioria dos adolescentes 
disseram não ter experiência direta com o assunto, somente dois expuseram situações que 
vivenciaram dentro de casa, e uma que trouxe a experiência de uma colega da classe e como 
pôde ajuda-la. Abordamos este tema, pois acreditamos ser de extrema importância para a 
formação dos nossos adolescentes identificar a violência e saber meios pelos quais possam 
estra protegidos. 
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Neste mês realizamos nosso “bate papo”, com a leitura do conto “O ônibus e o trem de ferro”. 
Esta é uma fábula que fala sobre respeito e liberdade, ao qual permitiu que as crianças e 
adolescentes interagissem de forma satisfatória entre eles. O conto fala que em uma estação da 
estrada de ferro, um ônibus e um trem começam a conversar, o trem então começa a falar para 
o ônibus que ele tem sorte por ter liberdade e poder andar nas ruas que quiser, sem estar preso 
a uma trilha de ferro como ele. Mas nem tudo é tão bonito. O ônibus rebateu dizendo que por 
ter mais liberdade, corre também mais perigos. Pensativo o trem concordou com a fala do 
ônibus, e conclui que a sua submissão ao trilho reduz a sua liberdade, mas aumenta sua 
segurança. E concluiu que isso também acontece com as pessoas. Quanto mais liberdade, mais 
riscos, maiores perigos, mais responsabilidade ante as decisões. É muito bonito ser livre, mas 
também muito difícil. O preço que se paga pela liberdade é altíssimo, mas de certa forma vale a 
pena. “ Baseado no conto, o diálogo com as crianças /adolescentes se deu no que eles 
entenderam da história, tendo como moral que ter liberdade é bom, mas tem consequências. 
Foi possível estabelecer um diálogo sem tabus, permitindo aos mesmos, ampla explanação 
acerca de tomada de decisões, que darão margem à liberdade aliada a responsabilidade. 
Concluímos que liberdade é o valor mais comprometido e mais frágil; o mais desejado e o mais 
temido; o que se presta melhor às chantagens e aos abusos; o que pode nos trazer as maiores 
satisfações e os maiores desgostos. Ter liberdade é respeitar as próprias escolhas e o limite dos 
outros. Fazer o que desejar sem pensar nas consequências não torna ninguém mais livre e nem 
garante a conquista da felicidade.  

N
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Nesse mês realizamos “rodas” de conversa ressaltando a importância do trabalho em equipe, 
da interação em grupo, da socialização, autoestima e empoderamento pessoal. As 
crianças/adolescentes entendem que a Noite Cultural é  um dia    importante para  eles,  pois  é  
um dos  momentos  que  eles  podem  fortalecer  os vínculos  familiares  e  comunitários, 
demonstrando assim o trabalho e atividade que vem sendo desenvolvido nas oficinas no 
decorrer do ano,  na qual fazem parte. Entendemos que estas “rodas de conversa” com esses 
temas os tornam mais críticos, pois começam a refletir sobre o meio social em que vivem, 
prevenindo assim ocorrências que venham violar os seus direitos, melhoram o relacionamento 
interpessoal e desenvolvem a consciência cidadã. 

D
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Neste mês fizemos um bate –papo sobre a apresentação final no Teatro Lauro Gomes e sobre a 
avaliação deles com relação às oficinas que participam. A maioria dos oficineiros descreveram 
um pouco sobre a percepção das crianças em cada oficina, mas é importante ressaltar que para 
nós técnicos, é uma satisfação muito grande notar que para a grande maioria a apresentação foi 
um sucesso, eles conseguiram superar as dificuldades que tinham, seus medos e vergonha. 
Isso é resultado de um esforço ao longo do ano, e esperamos que sirva de motivação para que 
ano que vem estejam conosco e se desenvolvendo cada vez mais. 
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 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

Essas ações foram capazes de modificar as formas de vivências, transformando a realidade e propiciando uma 

melhor qualidade de vida, transformando uma realidade adversa em uma condição propicia. As reuniões 

socioeducativas e psicossociais onde foram propostos temas de interessantes para os participantes, proporcionaram 

um espaço para o autoconhecimento; fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua 

qualidade de vida; prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 

situações de fragilidade social; fortalecendo a autonomia e a convivência social; estimulando o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades e talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES: 

 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2019 

Total Gasto 2019 - Serviço Social- Projeto Convivência R$ 328.749,39 

Projetos 
Verba 

Convênio 

Nº de 
Atendidos/ 
Semestre 

Custo/ASIMD 
Custo/ 

Assistido/Mês 
Custo/Projeto 

 
Convivência R$ 116.850,00 9.117 R$ 211.899,39 R$ 36,06 R$ 328.749,39 

  
 
 

 
 AVALIAÇÃO FINAL: 

 

 
Através de relatos informais as crianças e os adolescentes gostaram de participar das oficinas, gostaram da forma 
como aconteceram e do que foi passado. O aprendizado veio de forma espontânea, incorporado na vivencia do dia a 
dia, principalmente as questões de conduta moral e disciplinar que foram se aprimorando durante o ano. Fato este 
notado pelos oficineiros, demais integrantes da equipe nos relatos dos pais  nas reuniões socioeducativas. Isso 
tornou a convivência na comunidade muita participativa e solidaria.   
 
 
 
 

 Considerações Finais  
 

A ASIMD – Assistência Social Irmã Maria Dolores, desde já agradece toda a atenção, se coloca à disposição 

para qualquer dúvida ou esclarecimento que se fizer necessário 
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Atividades Realizadas 

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos MÓD. III 
 

 Projeto: Faça Acontecer - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Período: Janeiro à Dezembro de 2019 
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E AÇÕES COMPLEMENTARES 

 
LOCAL DA EXECUÇÃO:  
Endereço: Estrada Galvão Bueno, 5061 – Bairro: Batistini. 
Fone: 4173.2636/4177.3271       E-mail: asimd@asimd.org.br; assistenciasocial@asimd.org.br  
 
 
Responsável Técnico: Necy Maria Pioli Pereira de Souza – Coordenadora Projeto (assistente social) 
E-mail: necy.pioli@gmail.com               Fone: 4177.3271 
 

PÚBLICO-ALVO: Mulheres entre 18 e 59 anos 

 
Número de atendimentos co- financiados: 60/mês 

 

QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 2.258 usuárias/ano 
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ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

 
 ATIVIDADE REALIZADA 

 

II. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  Mod. III de 18 a 59 amos 

Projeto “Faça Acontecer” 

 
Prestar atendimento às famílias, através da implantação e implementação de ações capazes de suprir em parte as 

necessidades das famílias e também contribuir efetivamente para o enfrentamento das vulnerabilidades e todas as 

formas de violência social, propiciando uma melhoria na qualidade de vida. Esse projeto visa mostrar a essas famílias 

que é possível transformar uma realidade totalmente adversa em uma condição de vida mais promissora. Oficinas de 

Preparação para o Mercado de Trabalho abordam a relação entre trabalho e cidadania; proporcionam um espaço 

para o autoconhecimento; fornecendo informações sobre o mercado de trabalho e o perfil profissional; e reforçam a 

importância da qualificação e da construção de um projeto profissional. 

 

Especificação dos atendimentos: 

 

 PÚBLICO-ALVO: Mulheres entre 18 e 59 anos 

 Número de atendimentos previsto: 140/mês   

 Serviço pela Tipificação: Serviço de Atendimento Familiar em Complementaridade ao PAIF. 

 Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social 

 Formas de acesso aos serviços, programas e projetos: Encaminhadas pelo CRAS, entidades sociais e 

demanda espontânea.  

 É paga alguma taxa de adesão ou permanência? Não (X)       

 Fonte financiadora: Própria (X) e Municipal (X)  

 Duração curso: 4 meses 
 

 

 INFRAESTRUTURA: 

 
 

Quantidade Descrição Quantidade Descrição 
02 Salas (Oficinas) 01 Sala (Entrevista) 

02 Banheiros 01 Brinquedoteca 

01 Sala de Atendimento (Escritório) 01 Depósito 

01 Cozinha (Oficina) 01 Quintal Lateral 
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 DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: 

 

Oficinas Dia                     Horário  Periodicidade 
Auxiliar de Cabeleireiro Quarta-feira 9hs às 11hs Semanal 

Depilação Terça-feira 9hs às 11hs Semanal 

Manicure e Pedicuro Terça-feira 9hs às 11hs Semanal 

Artesanato Geral Terça-feira 14hs às 16hs Semanal 

Auxiliar de Cozinha Quinta-feira  14hs às 16hs Semanal 

Artesanato em Barbante Sexta-feira 14hs às 16hs Semanal 

 

 

 ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS: 

 

 

 ACOLHIMENTOS 

 

MÊS ATIVIDADE REALIZADA 
Nº 

ATENDIDO 
LOCAL 

Ja
n

e
ir

o
 

Os atendimentos ocorreram normalmente, já que os 
encaminhamentos e orientações quando necessários foram 
feitos, bem como o acolhimento e o cadastramento para os 
cursos de inclusão produtiva, que terão seu início no mês 
de março. 

51 Batistini 

Fe
ve

re
ir

o
 Os atendimentos ocorreram normalmente, já que as 

técnicas realizaram os encaminhamentos e orientações 
quando necessários, bem como o acolhimento e o 
cadastramento para os cursos de inclusão produtiva, que 
terão seu início no mês de março. 

100 Batistini 

M
ar

ço
 Os atendimentos ocorreram normalmente, os 

encaminhamentos e orientações quando necessários pelas 
técnicas, o acolhimento e o cadastramento para os cursos 
de inclusão produtiva, que iniciaram neste mês. 

78 Batistini 

A
b

ri
l 

Os atendimentos ocorreram normalmente, os 
encaminhamentos e orientações quando necessários pelas 
técnicas, o acolhimento e o cadastramento para os cursos 
de inclusão produtiva, que teve seu início no mês de 
março. 

70 Batistini 

M
ai

o
 Os atendimentos ocorreram normalmente, as técnicas 

realizaram o acolhimento e fizeram os encaminhamentos e 
orientações quando necessários. 

92 Batistini 

Ju
n

h
o

 
   

Os atendimentos ocorreram normalmente, as técnicas 
realizaram os acolhimentos e fizeram os encaminhamentos 
e as orientações necessárias. Iniciaram-se as inscrições 
para os cursos do próximo quadrimestre. 

70 Batistini 
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Ju

lh
o

 
Os atendimentos ocorreram normalmente, as técnicas 
realizaram os acolhimentos e fizeram os encaminhamentos 
e as orientações necessárias. Iniciaram-se as inscrições 
para os cursos do próximo quadrimestre. Realizamos o 
preenchimento da ficha social, das usuárias que 
frequentarão os cursos de inclusão produtiva, que terá 
início em agosto. 

111 Batistini 

A
go

st
o

 

Os atendimentos ocorreram normalmente, as técnicas 
realizaram os acolhimentos e fizeram os encaminhamentos 
e as orientações necessárias. Iniciaram-se as inscrições 
para os cursos do próximo quadrimestre. Realizamos o 
preenchimento da ficha social, das usuárias que 
frequentarão os cursos de inclusão produtiva, que teve 
início em agosto. 

66 Batistini 

Se
te

m
b

ro
 O atendimento ocorreu normalmente, já que os 

encaminhamentos quando necessários foram feitos. As 
técnicas que assessoram o projeto ficaram à disposição das 
usuárias, para orientação sobre qualquer eventualidade 
que pudesse ocorrer. 

63 Batistini 

O
u

tu
b

ro
 O atendimento ocorreu normalmente, já que os 

encaminhamentos quando necessários foram feitos. As 
técnicas que assessoram o projeto ficaram à disposição das 
usuárias, para orientação sobre qualquer eventualidade 
que pudesse ocorrer. 

87 Batistini 

N
o

ve
m

b
ro

 O atendimento ocorreu normalmente, já que os 
encaminhamentos quando necessários foram feitos. As 
técnicas que assessoram o projeto ficaram à disposição das 
usuárias, para orientação sobre qualquer eventualidade 
que pudesse ocorrer. 

68 Batistini 

D
e

ze
m

b
ro

 O atendimento ocorreu normalmente, já que os 
encaminhamentos quando necessários foram feitos. As 
técnicas que assessoram o projeto ficaram à disposição das 
usuárias, para orientação sobre qualquer eventualidade 
que pudesse ocorrer. 

40 Batistini 

 

 

 

 

 

 Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS – ASSISTENTE SOCIAL 

 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ATENDIDOS 16 49 38 32 47 38 57 35 32 49 50  23 466 
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 FREQUÊNCIA/Oficina: 

 

 

 

 

 

 Nº DE LANCHES DISTRIBUÍDOS: 

MÊS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

LANCHES 211 339 316 276 0 313 305 488 285  0 2.533 
 

 

 

 

 Nº DE SACOLAS DE ALIMENTOS DISTRIBUÍDAS: 

 

MÊS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

SACOLAS  6 6 4 2 0 0 3 3 2  139 165 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS/MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

AUXILIAR DE 
CABELEREIRO 

In
sc

ri
çõ

es
 e

 C
ad

as
tr

am
e

n
to

 

27 51 46 46 0 35 33 43 20 0 301 

DESIGNER DE 
SOBRANCELHA 

0 0 0 0 0 23 25 30 15 0 93 

DEPILAÇÃO 22 40 37 38 0 52 46 18 20 0 273 

MANICURE 26 47 32 30 0 38 48 38 69 0 328 

ARTESANATO 
GERAL 

34 57 51 52 0 28 28 58 40 0 348 

AUX. DE 
COZINHA 

42 68 59 31 0 75 61 95 16 0 447 

ART. EM 
BARBANTE 

47 32 44 27 0 31 23 89 30 0 323 

PINTURA EM 
TECIDO 

0 33 33 17 0 32 30 0 0 0 145 

TOTAL 198 328 302 241 0 314 294 371 210 0 2.258 
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 Nº DE OFICINAS REALIZADAS: 

OFICINAS/MÊS MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

AUXILIAR DE 
CABELEREIRO 

3 5 4 4 0 4 4 5 3 0  32 

DESIGNER DE 
SOBRANCELHA 

0 0 0 0 0     0  

DEPILAÇÃO 3 5 4 4 0 3 4 5 4  0 32 

MANICURE 3 5 4 4 0 3 5 5 5  0 34 

ARTESANATO 
GERAL 

3 5 4 4 0 3 3 5 4  0 31 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

3 5 5 3 0 4 4 5 1  0 30 

ART. EM 
BARBANTE 

3 2 3 2 0 2 2 5 2  0 21 

PINTURA EM 
TECIDO 

0 2 2 1 0 2 2 0 0  0 4 

TOTAL 18 29 26 22 0 21 24 30 19 0 184 

 

 ATIVIDADES REALIZADAS:  

 

 Auxiliar de Cabeleireiro 

MÊS Atividade Realizada – Auxiliar de Cabeleireiro 

M
ar

ço
 Durante a oficina de março, trabalhamos teoricamente o serviço de um auxiliar de cabeleireiro, ou 

seja, sua função dentro do salão de beleza. Também iniciamos escovação, hidratação e tintura. 
Observamos que as usuárias estão bem entusiasmadas com a oficina, já que vislumbram ao 
término da mesma conseguir ingressar no mercado formal de trabalho. 

A
b

ri
l 

No mês de abril, o oficineiro trabalhou com as usuárias escova, hidratação e botox. A oficina é 
eminentemente prática e já estão treinando umas nas outras, sempre com a supervisão do 
oficineiro. As usuárias são muito participativas e procuram desempenhar com esmero, tudo o que 
deve ser executado. Esse ponto é muito positivo, uma vez que se percebe que as mesmas pensam 
verdadeiramente em ter a atividade de auxiliar de cabeleireiro como profissão. 

M
ai

o
 

No mês de maio, o oficineiro trabalhou com as usuárias tintura, botox, escova modeladora e 
hidratação, além da aula teórica tratando a ética profissional e pessoal. A oficina é eminentemente 
prática e as usuárias já estão treinando umas nas outras, sempre com a supervisão do oficineiro. 
As usuárias são muito participativas e procuram desempenhar com esmero, tudo que o oficineiro 
determina que elas façam. Esse ponto é muito positivo, uma vez que se percebe que as usuárias 
pensam verdadeiramente em ter a atividade de auxiliar de cabeleireiro como profissão. 

mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br


A.S.I.M.D.     –    ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ   MARIA  DOLORES        CNPJ 50.938.877/0001-04 
   Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 22/10/98 Utilidade Pública Estadual Lei 6180 de 05/09/88 

   Utilidade Pública Municipal Lei 3843/91 de 11/11/91 – Reg. Sec. de Estado da Promoção Social 4292 de 29/09/86 
Certificado de Filantropia Resolução nº 037 de 26/03/04 

                                                                    

                                                                     

ASIMD:    Rua Vera Cruz, 386 / 397 –  Jd. Hollywood – SBC – CEP 09.608-100 – F (11) 4173-2636   asimd@asimd.org.br   
ADMINISTRAÇÃO:  Rua Pedro de Toledo, 147 Vila Paulicéia – SBC -  CEP 09692-060  F:11-4173 -2636    asimd@asimd.org.br 
SERVIÇO-SOCIAL: Estr. Galvão Bueno, 5061 – B. Batistini – SBC– CEP 09842-080 –  F: 11-4177327 assistenciasocial@asimd.org.br  

47 

 

Ju
n

h
o

 

No mês de junho, o oficineiro fez um retrospecto de tudo que foi abordado nos meses de 
março/junho. O oficineiro fez uma avaliação prática, da qual constaram os seguintes itens: tintura, 
escova, hidratação e botox. Realizou também uma avaliação teórica, para averiguar se os conceitos 
“passados” foram bem assimilados. As usuárias terminaram o curso aptas a procurarem um 
trabalho formal ou informal e assim contribuir de forma efetiva para a melhoria do orçamento 
doméstico. Durante a avaliação final, as usuárias agradeceram muito o trabalho do oficineiro e da 
ASIMD, uma vez que segundo as mesmas, essa atividade pôde proporcionar a elas melhoria de 
vida, sonhos realizados, interação com várias pessoas e suas histórias. Deixaram como “recado” a 
melhoria da autoestima e do protagonismo social. Uma delas finalizou dizendo: “Valeu ASIMD”. 

A
go

st
o

 

Esse mês trabalhamos com as usuárias, introdução à profissão de auxiliar de cabeleireiro, ou seja, 
o que seria abordado por essa oficina, durante os quatro meses: lavagem de cabelo, hidratação e 
escova. Nas rodas de conversa sempre procuramos mostrar que através do trabalho o indivíduo 
consegue obter sua autonomia financeira, descobrir novas habilidades, talentos e melhoria da 
autoestima. Abordamos também com as usuárias suas expectativas com relação a essa oficina e 
para nossa surpresa a maioria se manifestou dizendo que pretende obter uma profissão da qual 
possa “tirar” seu sustento e proporcionar, principalmente aos filhos, uma vida melhor do que elas 
próprias tiveram. Também disseram que após essa oficina, pretendem frequentar o curso de 
cabeleireiro e assim se profissionalizar nessa área. 

Se
te

m
b

ro
 Neste mês foi apresentado as técnicas de lavagem de cabelo, hidratação e escova. Continuamos 

nas rodas de conversa reforçando que através do trabalho o indivíduo consegue obter sua 
autonomia financeira, descobrir novas habilidades, talentos e melhoria da autoestima. As usuárias 
permanecem animadas e se empenhando durante as aulas.  

   
O

u
tu

b
ro

 

Esse mês continuamos aperfeiçoando as usuárias, com relação a lavagem de cabelo, hidratação, 
escova, botox e tintura. Temos o objetivo de prepará-las adequadamente para um trabalho 
pontual no final de ano, haja vista que muitos salões de beleza admitem de forma temporária 
alguns profissionais em função da grande demanda de trabalho. É certo que, este trabalho 
temporário dependendo do desempenho do funcionário, pode se tornar definitivo e assim “tirar” 
seu sustento e proporcionar principalmente aos filhos uma vida melhor do que elas próprias 
tiveram. Também disseram que a partir dessa oficina, pretendem se profissionalizar na área da 
beleza, agregando para tanto, novos cursos. 

N
o

ve
m

b
ro

 

Esse mês continuamos aperfeiçoando as usuárias, com relação a lavagem de cabelo, hidratação, 
escova, botox e tintura. Temos como objetivo, prepará-las adequadamente para um trabalho 
pontual no final de ano, haja vista que muitos salões de beleza admitem de forma temporária 
alguns profissionais em função da grande demanda de trabalho. É certo que, este trabalho 
temporário dependendo do desempenho do funcionário, pode se tornar definitivo e assim “tirar” 
seu sustento e proporcionar principalmente aos filhos, uma vida melhor do que elas próprias 
tiveram. Também disseram que a partir dessa oficina, pretendem se profissionalizar na área da 
beleza, agregando para tanto, novos cursos. 

D
ez

em
b

ro
 

Nesse mês dezembro o oficineiro, entregou os certificados para as usuárias que terminaram a 
oficina e que precisam do mesmo para trabalharem na profissão, para qual se preparam no 
decorrer do quadrimestre. Nesse mesmo dia, houve uma confraternização entre os participantes 
dessa oficina, motivo de muita alegria para todos. 
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 Manicure e Pedicuro 

MÊS Atividade Realizada – Manicure e Pedicuro 

M
ar

ço
 A oficineira esse mês, trabalhou o aspecto teórico do curso de manicure e deu início a parte 

prática (procedimento manicure). As usuárias estão bastante empolgadas e a todo momento tiram 
suas dúvidas e se esforçam ao máximo para aproveitarem todo o ensinamento “passado” pela 
oficineira. 

A
b

ri
l 

A oficina esse mês, foi dedicada mais intensamente à parte prática do curso, ou seja, manicure e 
pedicure. Entretanto, ainda foi trabalhado teoricamente algumas doenças adquiridas na área 
profissional. Observou-se que muitas usuárias se sentem inseguras ao usar os instrumentos, por 
medo de machucar a colega, motivo pelo qual a oficineira reforça que esse sentimento no início é 
perfeitamente normal, mas com o tempo e treinamento esse receio desaparecerá. As 
participantes estão bem dedicadas à oficina, haja vista que após o término da mesma pretendem 
trabalhar na área e assim melhorar seu orçamento doméstico.  

M
ai

o
 

A oficineira esse mês, se dedicou mais intensamente à parte prática do curso, ou seja, manicure e 
pedicure.  Entretanto, ainda trabalhou teoricamente com entrega e apresentação de trabalho 
sobre doenças das unhas e atendimento a modelos residentes na comunidade, além de relatórios 
de procedimentos realizados em casa. As participantes estão bem dedicadas à oficina, haja vista 
que após o término da mesma, pretendem trabalhar na área e assim contribuir efetivamente para 
a melhoria do seu orçamento. 

Ju
n

h
o

 

Neste mês as usuárias continuaram a realizar os exercícios práticos. Também foi realizada a prova 
técnica para finalização da oficina, além do atendimento ao público. Treinaram o procedimento de 
unhas decoradas e tiveram Workshop de alongamento de unhas (unhas em gel), atividade esta que 
proporcionou para as usuárias da oficina de manicure, bem como para as profissionais da área que 
residem na comunidade, um momento de aperfeiçoamento, haja vista que muitos salões de beleza 
estão requisitando profissionais capacitados para essa função. As participantes fizeram muitas 
perguntas a treinadora, motivo pelo qual podemos classificar esse workshop como verdadeiro 
sucesso!!! 

A
go

st
o

 

No mês de agosto, turma nova, trabalhamos na oficina, os aspectos teóricos sobre as doenças 
transmitidas através dos instrumentais que não tiveram uma esterilização adequada, a 
importância das vacinas contra hepatite e HPV, não só para própria usuária, como também para 
seus futuros clientes, já que é uma questão de segurança,  a higiene do local de trabalho, seja ele 
em casa ou mesmo em um salão de beleza, higiene pessoal, ou seja, estar sempre bem 
apresentável e por fim o início da parte prática da oficina (unha da mão). Durante a roda de 
conversa discutimos a expectativa das usuárias com relação a oficina e o que farão após o término 
da mesma. Muitas disseram que pretendem ser manicures e assim adquirir sua autonomia 
financeira, bem como colaborar para a melhoria do orçamento doméstico.  

Se
te

m
b

ro
 

No mês de setembro, a monitora iniciou as atividades, trabalhando a parte teórica sobre doenças 
das unhas. Iniciou também a parte prática, ou seja, tirar cutícula, lixar e esmaltar a unha das mãos 
e dos pés. As usuárias participam muito ativamente das atividades propostas. 

mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br


A.S.I.M.D.     –    ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ   MARIA  DOLORES        CNPJ 50.938.877/0001-04 
   Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 22/10/98 Utilidade Pública Estadual Lei 6180 de 05/09/88 

   Utilidade Pública Municipal Lei 3843/91 de 11/11/91 – Reg. Sec. de Estado da Promoção Social 4292 de 29/09/86 
Certificado de Filantropia Resolução nº 037 de 26/03/04 

                                                                    

                                                                     

ASIMD:    Rua Vera Cruz, 386 / 397 –  Jd. Hollywood – SBC – CEP 09.608-100 – F (11) 4173-2636   asimd@asimd.org.br   
ADMINISTRAÇÃO:  Rua Pedro de Toledo, 147 Vila Paulicéia – SBC -  CEP 09692-060  F:11-4173 -2636    asimd@asimd.org.br 
SERVIÇO-SOCIAL: Estr. Galvão Bueno, 5061 – B. Batistini – SBC– CEP 09842-080 –  F: 11-4177327 assistenciasocial@asimd.org.br  

49 

 

O
u

tu
b

ro
 

No mês de outubro, a monitora iniciou o atendimento gratuito para as moradoras da comunidade 
do Batistini, com o objetivo de treiná-las, uma vez que o final de ano está se aproximando e as 
mesmas precisam estar realizando a função de manicure e pedicure de forma adequada. 
Observamos que muitas ainda se sentem inseguras, com medo de machucar a cliente, mas ao 
mesmo tempo felizes por estar conquistando uma profissão que com certeza irá melhorar sua 
condição socioeconômica. 

N
o

ve
m

b
ro

 

No mês de novembro, a monitora continuou com o atendimento gratuito para as moradoras da 
comunidade do Batistini, com o objetivo de treiná-las, uma vez que o final de ano está se 
aproximando e as mesmas precisam estar realizando a função de manicure e pedicure de forma 
adequada. Observamos que muitas ainda se sentem inseguras, com medo de machucar a cliente, 
mas ao mesmo tempo felizes por estar conquistando uma profissão que com certeza irá melhorar 
sua condição socioeconômica. Também tiveram entrega de trabalho e prova teórica e prática, afim 
de avaliar o conhecimento de cada usuária participante dessa oficina. 

D
ez

em
b

ro
 No mês de dezembro a oficineira, bem como as usuárias se reuniram para uma confraternização. 

Além da formatura realizada em 06/12/19, na loja da Ikesaki Cosméticos, localizada na cidade de 
Santo André. Neste dia participaram as usuárias dessa oficina, bem como as de depilação e auxiliar 
de cabeleireiro. Foi uma manhã muito festiva, na qual participaram inclusive funcionários da 
referida loja. As usuárias se sentiram muito felizes e valorizadas pela OSC, bem como pela Ikesaki.  

 

 

 

 

 Depilação 

 

 Atividade Realizada – Depilação 

M
ar

ço
 Durante esse mês, a oficineira trabalhou perna, nariz, axila, braço, limpeza e hidratação facial. As 

usuárias participam ativamente da oficina, fazem muitas perguntas e já treinam depilação entre 
elas mesmas, com o objetivo de serem corrigidas pela oficineira, caso seja necessário. 

A
b

ri
l 

Durante o mês de abril, a oficineira trabalhou perna, axila, virilha e depilação intima. As usuárias 
participam ativamente da oficina, embora tenham se sentido um pouco constrangidas com a 
depilação intima. Na ocasião, oficineira explicou que elas não deveriam se sentir assim, uma vez 
que hoje quase todas as mulheres gostam de fazer esse tipo de depilação e olham para a 
depiladora como uma profissional, que deve desempenhar bem essa função. Fizeram muitas 
perguntas e apesar da “timidez” já treinam depilação entre elas mesmas, com o objetivo de serem 
corrigidas pela oficineira, caso necessário. 

M
ai

o
 Durante o mês de maio, a oficineira trabalhou perna, axila, nariz, virilha, buço e depilação intima, 

além de aula teórica com os temas de camadas de pele, higiene e materiais utilizados, para assim 
melhor prepará-las para o mercado de trabalho. 
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 Durante o mês de junho, a oficineira trabalhou perna, axila, nariz, virilha, barriga e buço, além de 
aula teórica sobre higienização da pele e do local depilado. Também fez uma avaliação por escrito 
no intuito de saber se as usuárias além da parte prática, tinham um bom conhecimento da parte 
teórica o que é imprescindível para a formação de um bom profissional. 

A
go

st
o

 

No mês de agosto, iniciamos a oficina trabalhando a parte teórica sobre as camadas da pele, 
higiene pessoal, como também do local de trabalho, a utilização adequada dos instrumentais e por 
fim a parte prática trabalhando a virilha, axila, buço, perna, nariz e rosto. Na roda de conversa 
observamos o interesse das usuárias em progredir nessa profissão, na esperança da melhoria do 
orçamento doméstico e como algumas disseram a melhoria da autoestima, já que passarão a 
depender menos financeiramente dos maridos ou companheiros. 

Se
te

m
b

ro
 No mês de setembro, continuamos trabalhando axilas, buço, perna completa, virilha e 

sobrancelha. Na parte teórica, estudamos sobre as camadas da pele. Observamos que as usuárias 
demostraram muito interesse e entusiasmo em aprender e se qualificar com o conteúdo 
trabalhado. 

O
u

tu
b

ro
 Em outubro, continuamos trabalhando axilas, buço, perna completa, virilha e sobrancelha.  

Observamos que as usuárias demostraram muito interesse e entusiasmo em aprender e se 
qualificar com o conteúdo trabalhado, haja vista que o final do ano se aproxima e pretendem 
conquistar muitas clientes e consequentemente a melhoria do orçamento doméstico. 

N
o

ve
m

b
ro

 Em novembro, continuamos trabalhando axilas, buço, perna completa, nariz, barriga, braço e 
virilha completa. Além da prova para avaliar o real entendimento por parte do conteúdo teórico, 
observamos que as usuárias demostraram muito interesse e entusiasmo em aprender e se 
qualificar com o conteúdo trabalhado, haja vista que o final do ano se aproxima e pretendem 
conquistar muitas clientes e consequentemente a melhoria do orçamento doméstico. 

D
ez

em
b

ro
 

Nesse mês, houve uma confraternização e a entrega do certificado para as usuárias que estão 
aptas a exercerem a referida profissão. 

 

 Artesanato em Geral 

 

MÊS Atividade Realizada – Artesanato em Geral 

M
ar

ço
 Neste mês trabalhamos decopage de papel em toalhinha, bordado em fita em toalha de lavabo e 

porta chocolate de coelho em EVA. As usuárias desenvolveram as atividades com muita destreza, 
principalmente com relação ao porta coelho, uma vez que a Páscoa está se aproximando e 
pretendem confeccionar vários para venda e assim fazerem a alegria de muitas crianças. 

A
b

ri
l 

Neste mês a oficineira ensinou as usuárias a confeccionaram:  pet colagem em toalhinha de tecido, 
pet colagem em pano de prato com tecido, bolsinha de caixa de leite com tecido e decopage em 
garrafa com guardanapo. As usuárias capricham muito na elaboração das peças, pois pretendem 
reproduzir em casa para vendas, visando a melhoria do orçamento doméstico. 

M
ai

o
 Neste mês a oficineira ensinou as usuárias a confeccionaram:  pet colagem em pano de prato com 

tecido, sachês de gaveta em forma de boneca em tecido, rosa de EVA, no lápis preto grafite.  As 
usuárias capricham muito na elaboração das peças, pois pretendem reproduzir em casa para 
venda-las, visando a melhoria do orçamento doméstico. 
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Durante o mês a oficineira trabalhou com as usuárias as seguintes peças: Puxa saco de tecido e 
garrafa pet, caixa de garrafa pet com EVA, chaveiro de feltro, casa de passarinho utilizando caixa 
de suco e tecido. Percebemos que as usuárias gostaram muito do que executaram e em função do 
empenho das mesmas, acreditamos que possuem plenas condições de reproduzir essas peças e 
vendê-las na comunidade e assim melhorar o seu orçamento doméstico. 

A
go

st
o

 

No mês de agosto, trabalhamos na oficina decopage em vidro, bate mão com galinha de feltro e 
decopage em garrafa. São peças relativamente fáceis de serem trabalhadas, além de usarmos 
muito material reciclável. Percebemos que as usuárias se empenharam na confecção das mesmas, 
já que pretendem reproduzi-las em casa e vendê-las no intuito de melhorar o orçamento 
doméstico. Algumas disseram que o final do ano se aproxima e muitas recebem encomendas de 
moradores da comunidade que pretendem presentear seus familiares no natal. 

Se
te

m
b

ro
 

No mês de agosto, trabalhamos na oficina decopage em vidro, bate mão com galinha de feltro e 
decopage em garrafa. São peças relativamente fáceis de serem trabalhadas, além de usarmos 
muito material reciclável. Percebemos que as usuárias se empenharam na confecção das mesmas, 
já que pretendem reproduzi-las em casa e vendê-las no intuito de melhorar o orçamento 
doméstico. Algumas disseram que o final do ano se aproxima e muitas recebem encomendas de 
moradores da comunidade que pretendem presentear seus familiares no natal. 

O
u

tu
b

ro
 

No mês de outubro, desenvolvemos com as usuárias as seguintes peças:  Pintura em pano de 
prato, pintura em toalha de lavabo, pintura em garrafa e enfeite de natal em pinha. Observamos 
que as mesmas sempre procuram confecciona-las com muito esmero, haja vista que pretendem 
reproduzi-las para vendê-las no final de ano para os moradores da comunidade onde estão 
inseridas. Disseram também que é uma forma de melhorar o orçamento e dessa forma comemorar 
as festas de final de ano, com um pouco mais de tranquilidade junto aos seus familiares. 

N
o

ve
m

b
ro

 Esse mês, desenvolvemos com as usuárias as seguintes peças:  Pintura em pano de prato, pintura 
em toalha de lavabo, pintura em garrafa todos com tema natalino, além de enfeite de Natal com 
pinha, laços e bolas de natal. Observamos que as usuárias sempre procuram confeccionar as peças 
com muito esmero, haja vista que pretendem reproduzi-las para vende-las no final de ano para os 
moradores da comunidade onde elas estão inseridas e seus familiares.  

D
ez

em
b

ro
 

Em dezembro as oficineiras, bem como as usuárias se reuniram para uma confraternização. 

 

 

 Auxiliar de Cozinha 

MÊS Atividade Realizada – Auxiliar de Cozinha 

M
ar

ço
 Neste mês abordamos alguns itens relacionados a higiene pessoal e dos utensílios que iremos 

utilizar no preparo da alimentação. Os pratos elaborados na oficina foram: - Bolo de pão de queijo, 
torta de abobrinha, pão de abóbora e coco, tareco, cuca virada e pudim de pão. As usuárias 
participaram ativamente da oficina na medida em que fizeram várias perguntas à oficineira. 

A
b

ri
l 

No mês de abril, a oficineira trabalhou pratos basicamente com reaproveitamento de alimentos, 
sendo eles: Bolo de casca de banana, palha italiana, bolo de casca de mamão, petit-four de aveia, 
filé de frango recheado, bolo pega marido, torta salgada (reaproveitamento de arroz) e bolo de 
cenoura americano. A usuárias gostaram muito dessa oficina e se manifestaram dizendo, que em 
casa possuem muitas sobras que via de regra vão parar no lixo e assim reaproveitando, podem 
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fazer pratos gostosos sem desperdício de alimentos, já que muitas pessoas passam fome no Brasil. 
É uma questão de consciência e respeito ao próximo. 

M
ai

o
 

Nesse mês oficineira trabalhou pratos basicamente com reaproveitamento de alimentos, sendo 
eles: coxinha com massa de batata, preparação de queijo fresco, almôndegas de carne, bolo de 
abobrinha com farofa crocante, risoto de frango, bolo de queijo com frango, cachorro quente de 
forno e bolo de maçã. As usuárias gostaram muito dessa oficina e se manifestaram dizendo que, 
em casa temos muitas sobras que via de regra vão parar no lixo e assim reaproveitando, podemos 
fazer pratos gostosos sem desperdício de alimento, já que muitas pessoas passam fome no Brasil. É 
uma questão de economia, consciência e respeito ao próximo. 

Ju
n

h
o

 

Nesse mês oficineira trabalhou pratos basicamente com reaproveitamento de alimentos, sendo 
eles: quibe assado recheado com frios e tomate, molhos com iogurte natural, fatia húngaras, bolo 
de arroz, palitinho crocante de queijo. As usuárias permanecem gostando muito deste formato de 
oficina e reproduzem o prato ensinada em casa para compartilhar com a família.  

A
go

st
o

 

Nesse mês, a oficineira trabalhou higiene no ambiente de trabalho, bem como o pessoal, uma vez 
que em primeiro lugar “comemos com os olhos”, ou seja, um alimento bem feito e bem 
acondicionado, aguça a curiosidade do comprador. Essa oficina procura trabalhar muito com 
reaproveitamento de alimentos, na tentativa de impedir o desperdício, já que muitas pessoas ainda 
passam fome no Brasil. Para tanto, trabalhamos com “sobras de alimentos” e itens cujo o preço 
seja accessível a boa parte dos moradores da comunidade do Batistini. Esse mês elaboramos os 
seguintes pratos: bolo rápido de maçã, cookie de aveia, cuscuz, torta salgada com “resto de arroz” 
e frios, bolo de mexerica, em função da temporada da mesma, massa de pizza, pão de pizza e pão 
de queijo de tapioca. As usuárias costumam refazer as receitas em casa, fotografar e colocar em 
seu facebook, o que rendeu a boa parte delas, encomendas. Situação essa que melhora a 
autoestima e a autonomia financeira desse público em situação de vulnerabilidade social. 

Se
te

m
b

ro
 

Esse mês elaboramos os seguintes pratos: Bolo de casca de banana, tortinhas com doce de casca 
de abacaxi, esfiha, bolo de limão, bolo de cenoura, beterraba e laranja, pão de bata, salada com 
sobra de arroz, bolo de fubá com sobra de arroz. As usuárias costumam refazer as receitas em casa, 
fotografar e colocar em seu facebook, o que rendeu a boa parte delas, encomendas. Situação essa 
que melhora a autoestima e a autonomia financeira desse público em situação de vulnerabilidade 
social. 

O
u

tu
b

ro
 Esse mês elaboramos os seguintes pratos: rocambole de carne moída, farofa colorida, pão de mel, 

bolo mágico, omelete de forno com batata e linguiça, bolo de frutas, Focaccia Italiana, arroz de 
forno e bolo mármore. As usuárias costumam refazer as receitas em casa, fotografar e colocar em 
seu facebook, o que rendeu a boa parte delas, novas encomendas. Situação essa que gera a 
autonomia financeira desse público alvo. 

N
o

ve
m

b
ro

 

Essa oficina procura trabalhar muito com reaproveitamento de alimentos, na tentativa de impedir 
o desperdício. Para tanto, trabalhamos com “sobras de alimentos” e itens cujo o preço seja 
accessível a boa parte dos moradores da comunidade. Esse mês elaboramos os seguintes pratos:  
Torta de palmito e panettone salgado. As usuárias costumam refazer as receitas em casa, 
fotografar e colocar em seu facebook, o que rendeu a boa parte delas, novas encomendas. 
Situação essa que gera a autonomia financeira desse público alvo. 

mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br


A.S.I.M.D.     –    ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ   MARIA  DOLORES        CNPJ 50.938.877/0001-04 
   Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 22/10/98 Utilidade Pública Estadual Lei 6180 de 05/09/88 

   Utilidade Pública Municipal Lei 3843/91 de 11/11/91 – Reg. Sec. de Estado da Promoção Social 4292 de 29/09/86 
Certificado de Filantropia Resolução nº 037 de 26/03/04 

                                                                    

                                                                     

ASIMD:    Rua Vera Cruz, 386 / 397 –  Jd. Hollywood – SBC – CEP 09.608-100 – F (11) 4173-2636   asimd@asimd.org.br   
ADMINISTRAÇÃO:  Rua Pedro de Toledo, 147 Vila Paulicéia – SBC -  CEP 09692-060  F:11-4173 -2636    asimd@asimd.org.br 
SERVIÇO-SOCIAL: Estr. Galvão Bueno, 5061 – B. Batistini – SBC– CEP 09842-080 –  F: 11-4177327 assistenciasocial@asimd.org.br  

53 

 

D
e

ze
m

b
ro

 

Em dezembro a oficineira, bem como as usuárias se reuniram para uma confraternização. 

 

 

 

 

 

 

 

 Artesanato em Barbante 
 

MÊS Atividade Realizada – Artesanato em Barbante 

M
ar

ço
 Continuamos a trabalhar ponto alto e baixo no crochê, haja vista que são essas pontos a base para 

a confecção das peças em barbante. As usuárias já conseguem desenvolver bem algumas peças, o 
que possibilita a elas vendê-las e assim melhorar seu orçamento doméstico. 

A
b

ri
l Continuamos a trabalhar ponto alto e baixo no crochê, haja vista que são esses pontos a base para 

a confecção das peças em barbante. As usuárias já conseguem desenvolver bem algumas peças, o 
que possibilita a elas vendê-las e assim melhorar seu orçamento doméstico. 

M
ai

o
 Continuamos a trabalhar ponto alto e baixo no crochê, haja vista que são esses pontos a base para 

a confecção das peças em barbante. As usuárias já conseguem desenvolver bem algumas peças, o 
que possibilita a elas vendê-las e assim melhorar seu orçamento doméstico. 

Ju
n

h
o

 

Continuamos a trabalhar ponto alto e baixo no crochê, correntinha, haja vista que são esses 
pontos a base para a confecção das peças em barbante. As usuárias nesse mês confeccionaram 
tapete, flores, jogo de banheiro e de cozinha. Algumas delas já estão comercializando para a 
comunidade as peças que confeccionam e assim estão contribuindo para a melhoria da renda 
familiar. 

A
go

st
o

 

No mês de agosto trabalhamos ponto alto, baixo e correntinha. Já confeccionamos e 
customizamos alguns tapetes. O trabalho é tão bem feito que algumas usuárias compram as peças 
que elas mesmas confeccionam para utiliza-las em casa. Informaram também, que já estão 
recebendo algumas encomendas para o final de ano, o que as deixam muito felizes e com a 
autoestima elevada. 

Se
te

m
b

ro
 No mês de setembro trabalhamos ponto alto, baixo e correntinha. Já confeccionamos e 

customizamos alguns tapetes. O trabalho é tão bem feito que algumas usuárias compram as peças 
que elas mesmas confeccionam para utiliza-las em casa. Informaram também, que já estão 
recebendo algumas encomendas para o final de ano, o que as deixam muito felizes e com a 
autoestima elevada. 

O
u

tu
b

ro
 No mês de outubro trabalhamos ponto alto, baixo e correntinha. Já confeccionamos e 

customizamos alguns tapetes. As usuárias estão confeccionando várias peças para que possam ser 
vendidas no bazar no próximo dia 10.11.19, ocasião na qual, a ASIMD realizará sua Ação Social no 
bairro do Batistini 
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Nesse mês trabalhamos ponto alto, baixo e correntinha, pontos esses que fazem parte da 
elaboração das peças de barbante. Já confeccionamos e customizamos alguns tapetes, jogos de 
mesa de cozinha e de banheiro. Muitas usuárias confeccionam peças para presentear algum 
integrante da família.  Algumas disseram que estão recebendo várias encomendas para o final de 
ano, o que as deixam muito felizes e com a sensação que este ano as festas natalinas serão muito 
melhores. 

D
e

ze
m

b
ro

 

Em dezembro a oficineira, bem como as usuárias se reuniram para uma confraternização. 

 

 

 

 

 

 Nº DE REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS EXECUTADAS: 
 

 Reuniões executadas: 9 reuniões 

 
 

 REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS: 

 

A ASIMD através de uma equipe interdisciplinar formada por: Assistente Social, Psicóloga, Educador Social e 

Palestrantes Convidados, promoveram reuniões socioassistencial onde foram discutidas as demandas trazidas pelos 

usuários (as), por meio de dinâmicas de grupo onde foi trabalhado o fortalecimento de vínculos familiares, melhoria 

da autoestima, despertando-se as suas potencialidades e qualidades e o interesse comercial na busca de novas 

formas de ajustar o orçamento doméstico, de acordo com os temas relacionados na tabela abaixo 
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Nesse mês de março, abordamos o tema “Feminicidio”. O mesmo, foi apresentado 
pela psicóloga Andrezza Oliveira, que iniciou sua fala esclarecendo para as usuárias 
que o Feminicidio é a violência contra a mulher, só pelo fato dela ser mulher (questão 
de gênero). Aproveitou a oportunidade para apresentar, o que seria um 
Relacionamento Abusivo: Relação abusiva á aquela em que predomina o excesso de 
poder de um sobre o outro. É o desejo de controlar a parceira, de tê-la para si. Esse 
comportamento geralmente tem início de forma sutil e aos poucos vai ultrapassando 
os limites, ocasionado sofrimento e violência. A psicóloga também frisou alguns 
indícios de relação abusiva tais como: O agressor controla a roupa que você usa; te 
afasta dos parentes e amigos; entre outros. Na ocasião, a técnica relembrou a Lei 
Maria da Penha, citando os tipos de violência contra mulher entre eles: Violência 
Física; Violência Psicológica; Violência Sexual; Violência Patrimonial e Violência Moral. 
Esclareceu também às usuárias, que as mesmas ficassem atentas ao ciclo da 
violência, já que é composta por fases. Salientou que é na fase da explosão que 
normalmente a mulher pede ajuda e que é muito importante ser acolhida pela 
família/amiga ou profissional da área. Afirmou também que não devemos julgar essa 
mulher e sim sermos solidários para que a mesma possa romper com este ciclo. 
Algumas usuárias se manifestaram contando sua própria história de violência e como 
resolveram a questão. Foi uma reunião muito produtiva, onde muitas opinaram 
sobre o tema, uma vez que ultimamente a mídia vem apontando quase que 
diariamente casos de Feminicidio, até como forma de “alerta”, bem como de 
incentivo para que essa mulher saia o mais rápido possível dessa situação de 
violência e consiga com êxito manter sua própria vida. No final da reunião indicamos 
alguns endereços da rede de apoio e proteção, que a mulher deve procurar caso 
venha estar sofrendo algum tipo de violência. 
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Nesse mês de abril recebemos a presença da coordenadora do CRAS III, Adriana 
Almeida para uma conversa com as usuárias especificamente sobre o CadÚnico. A 
mesma reforçou sobre a importância das pessoas que frequentam as OSCS 
atualmente, estarem inseridas no Cadastro Único, para que possam ter acesso aos 
programas federais oferecidos pela União. Este cadastro consiste em um instrumento 
de coleta de dados e informações com o objetivo de identificar todas as famílias de 
baixa renda existentes no país. Dessa forma, há a possibilidade de análise das 
principais necessidades das famílias cadastradas e fornecer auxilio ao poder público 
na formulação e gestão de políticas públicas voltada a esse segmento da população. 
Para ser inserido no CadÚnico, o usuário da assistência social, bem como os membros 
da sua família, devem apresentar todos os documentos pessoais que são obrigatórios 
em nosso país. A assistente social esclareceu que, a partir de agora, toda pessoa que 
estiver inserida nos serviços que compões a rede socioassistencial devem ser 
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inseridas no Cadúnico, uma vez que passou a ser uma exigência do Ministério do 
Desenvolvimento Social, a todos os municípios do Brasil, pois caso isso não ocorra, o 
município poderá ter uma diminuição no seu repasse financeiro, o que poderia 
impactar na execução dos serviços. Esclareceu também que, estar inserido no 
sistema, o usuário passa a ter direito a pleitear qualquer um dos programas sociais, 
elencados no mesmo e não somente o benefício do Bolsa Família. Foi uma boa 
oportunidade para tirarem suas dúvidas. Ao término da reunião ainda, houve casos 
de conversas individuais com a técnica, para maiores esclarecimentos. 
 

MÊS Atividades Socioeducativas Local 
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No mês de maio, recebemos a visita das assistentes sociais Fernanda e Laís do CREAS- 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social de São Bernardo do Campo. 
Na ocasião, a mesmas esclareceram algumas dúvidas que as usuárias tinham a 
respeito do funcionamento do CREAS e para quais situações ele poderia ser acionado. 
As  assistentes sociais, explicaram que esse serviço visa atender situações, 
apresentadas na proteção social especial de média complexidade, ou seja, famílias e 
indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: Violência física, 
psicológica e negligência; Violência sexual: abuso e ou exploração sexual; Abandono; 
Situação de rua e mendicância; Vivência de trabalho infantil, Descumprimento do 
Bolsa Família; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 
socioeducativa; medida protetiva, entre outras formas de violação de direitos. As 
técnicas informaram que o CREAS está aberto ao público de segunda a sexta-feira das 
8 às 17 horas. Se o problema apresentado não for emergencial marca-se um retorno 
para o atendimento individual, caso a situação necessite de uma intervenção 
imediata, o atendimento é feito de forma rápida, além das formas de acesso ao 
serviço. Esclareceram que o CREAS, visa contribuir para a redução das violações dos 
direitos socioassistenciais ou sua reincidência; Orientação às famílias e indivíduos, 
objetivando melhoria na qualidade de vida dos mesmos, acesso aos serviços das 
demais políticas públicas. No decorrer da palestra as técnicas citaram algumas 
situações, que o setor vivencia diariamente e de que forma é realizado o 
atendimento. A reunião foi muito produtiva, haja vista que as usuárias conheceram 
esse serviço que faz parte da rede socioassistencial do município, uma vez que muitas 
participantes, nem sabiam da existência do mesmo e que após essas explicações, 
poderão caso necessário, procurá-lo ou mesmo, indicá-lo para familiares ou 
moradores da comunidade, que necessite desse atendimento. 
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No mês de junho, fizemos uma avaliação verbal, com as usuárias sobre o término dos 
cursos nesse quadrimestre. De um modo geral a avaliação foi muito positiva, uma vez 
que algumas usuárias já estão se aventurando em oferecer para comunidade, aquilo 
que aprenderam no decorrer das oficinas. Algumas usuárias já estão trabalhando 
como manicure/pedicure, fazendo depilação, escova, hidratação e peças de 
artesanato. Essas usuárias que já estão inseridas no mercado de trabalho formal ou 
informal e estão muito felizes, já que que seu orçamento familiar vem melhorando 
sobremaneira. Outras ainda não se sentem seguras, aptas ou mesmo estão 
acomodadas para começarem uma nova profissão. Diante dessas manifestações, 
exibimos um vídeo de motivação, cujo o título é: “Saia da sua zona de Conforto”.  
Esse vídeo traz como mensagem que é o desafio que nos mantém vivos. Na reunião 
enfatizamos, que o país está atravessando uma recessão muito grande já há algum 
tempo e que muitas pessoas ainda continuam desempregadas ou desistiram de 
procurar emprego. Entretanto pessoas que não possuem nenhum tipo de 
qualificação, a obtenção de um emprego se torna cada vez mais difícil.  

Batistini 

MÊS Atividades Socioeducativas Local 

A
g

o
s
to

 

Nessa reunião, como uma boa parte das usuárias estavam vindo pela primeira vez na 
ASIMD, utilizamos a dinâmica da apresentação, onde cada uma deveria falar sua 
idade, quantos filhos possuía e o que esperava da vida. Todas as usuárias presentes 
se manifestaram e observamos que em média eram casadas ou viviam união estável, 
possuíam três filhos e tinham como expectativa terminar o curso para o qual se 
inscreveram, uma vez que pretendem usar os mesmos como profissão. Enfatizaram 
muito a importância de proporcionar aos filhos uma vida melhor a que tiveram, além 
de mostrar aos mesmos que só através do trabalho, podemos ter uma vida de 
qualidade. Disseram também que o trabalho doméstico nunca é valorizado pelo 
companheiro e que ao “pedir dinheiro” para adquirir uma roupa por exemplo, via de 
regra são ofendidas pelos mesmos. Percebemos que as usuárias querem adquirir sua 
independência financeira, descobrir novos talentos visando também a melhoria da 
autoestima, além de servirem de exemplo para seus filhos, de que só conquistamos 
uma vida melhor, estudando muito para ter uma profissão que possa refletir em uma 
condição socioeconômica mais favorável. A participação das usuárias foi muito 
gratificante, tornando a reunião muito produtiva. No final a técnica falou um pouco 
sobre a história da ASIMD, haja vista que consideramos importante que as usuárias 
do serviço, conhecem o local que frequentam. Ressaltamos finalmente a importância 
das usuárias se inscreverem no CADUNICO do município e os benefícios que poderão 
obter através da sua inclusão com relação aos programas executados pelo governo 
federal. 
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No mês de setembro trabalhamos o tema violência doméstica, já que as usuárias 
pediram para fazer uma reunião com essa temática. Para abordar o tema a psicóloga 
Andrezza trabalhou com três vídeos, sendo eles: -“2 minutos para entender a 
violência doméstica”, -“Violência contra mulher”, -“Os filhos da Violência”. São vídeos 
curtos e explicativos sobre violência, tanto contra a mulher, e também contra os 
filhos, podendo fazer um bom bate papo acerca disso. Percebe-se como essa questão 
está presente na vida da grande maioria. Elas trouxeram exemplos de vida, exemplos 
de pessoas próximas, e como conseguiram superar isso. Não pude deixar de ressaltar 
que a violência cria um ciclo vicioso, e cada vez fica mais intensa, e mais difícil sair 
dela. Durante a reunião criou-se um espaço de muito acolhimento, onde cada uma 
delas se fortaleciam e complementava a ideia da outra.  
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No mês de outubro recebemos a presença da psicóloga Sra. Tatiana Masetto, 
mobilizadora da empresa Aliança Empreendedora, que está desenvolvendo o projeto 
“Costurando o Futuro” que recebeu o apoio das seguintes empresas: Fundação 
Volkswagen, Aliança, Tamo junto e da prefeitura de Santo André. Esse projeto tem 
como objetivo incentivar as pessoas que trabalham com artesanato e costura, 
investir em publicidade pela internet, bem como se utilizar de materiais recicláveis 
(visando a melhoria do meio ambiente) para confecção de peças, uma vez que a 
utilização desses materiais está sendo cada vez mais valorizado pelos consumidores. 
A referida palestrante também enfatizou que todo artesão ou costureira deveria se 
inscrever no MEI como forma de se precaver para uma futura aposentadoria, ou 
mesmo, caso venha ter um problema de saúde que a impeça temporariamente de 
trabalhar, possa estar coberta pela Previdência Social. A Sra. Tatiana na 
oportunidade, convidou a todas as usuárias presentes a se inscreverem para uma 
palestra que acontecerá no centro de Santo André, que tratará com maiores detalhes 
dos assuntos acima expostos. Algumas usuárias se interessaram e se inscreveram na 
intenção de conhecer de forma mais apropriada sobre o MEI como também sobre o 
mundo digital como forma de exposição e venda mais rápida dos produtos por elas 
confeccionados. Foi uma reunião muito produtiva, ocasião na qual, as usuárias 
interagiram muito com a palestrante e entre elas mesmas o que permitiu um 
momento muito elucidativo para todos os presentes. 
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Inicialmente começamos a reunião, agradecendo a todas as usuárias que 
voluntariamente participaram da “Ação Social” que a ASIMD promoveu no último dia 
10.11.19 no Clube Palmeirinha, na comunidade do Batistini. O evento foi um sucesso, 
sendo que foram oferecidos diversos serviços gratuitos à comunidade como: 
manicure, depilação, limpeza de pele, designer de sobrancelha, massagem, 
acupuntura, corte de cabelo masculino, medição de pressão arterial e glicemia. No 
dia foram atendidas aproximadamente 350 pessoas. Em nossa reunião 
socioeducativa deste mês trabalhamos o tema “Faça Acontecer” do livro “O Que 
Podemos Aprender com os Gansos” de autoria de Alexandre Rangel. O texto começa 
falando que não existe diferença visível entre o atleta vencedor e o que chega por 
último. Ambos possuem as mesmas regras e usam os mesmos equipamentos. A 
diferença está no que eles fazem com o que tem.  Fazendo uma analogia com os 
cursos de inclusão produtiva, chegamos a conclusão juntamente com as usuárias, que 
elas recebem o conhecimento e treinamento necessário de seus oficineiros, para 
alavancar uma profissão e que cada uma usa esse conhecimento da forma que que 
melhor entender. Muitas se “colocaram” dizendo que a ASIMD foi o “pontapé” inicial 
para se descobrirem como profissionais e que a partir daqui pretendem ao longo do 
exercício da profissão se aprimorarem. Terminamos a reunião frisando que elas 
possuem a matéria prima para o sucesso e a realização. Que elas possuem o 
necessário para atingir a grandiosidade em tudo o que quiserem. 
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Na última reunião do ano trabalhou-se o texto: ‘Sorte: o encontro da competência 
com a oportunidade” do livro “O que aprendemos com os Gansos. ” O texto retrata a 
história de saber reconhecer quando a oportunidade aparece, e como a competência 
de cada um auxilia nesse reconhecimento. As usuárias gostaram muito do texto 
dando vários exemplos, como também relacionando com algumas oficinas que 
fizeram aqui. Muitas vezes acreditamos que determinada pessoa teve “sorte” na 
vida, mas na verdade ela soube aproveitar a oportunidade que se apresentou no 
momento. Como diz o ditado: “O trem chegou na estação e eu subi nele para a vida”. 
Na mesma ocasião, puderam fazer uma breve avaliação do trabalho realizado no 
decorrer do ano e de forma geral não tiveram nenhuma observação relevante, a não 
ser agradecer pela oportunidade oferecida pela ASIMD. Assim encerramos mais um 
ano de reunião e de trabalho. 
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 RECURSOS HUMANOS: 

 

Profissão Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Formação Vínculo com a 
entidade 

Coordenadora de Projetos  01 30 horas 3º Grau CLT 

Assistente Social 01 30 horas 3º Grau CLT 

Psicóloga 01 30 horas 3º Grau RPA 

Educadores Sociais 02 40 horas 2º Grau CLT 

Faxineira 01 44 horas 3º Grau CLT 

Oficineiros 06 2 horas 2º e 3º Grau Voluntários 
 

 

 

 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

 

As ações praticadas durante as oficinas foram capazes de modificar as formas de vivências, transformando a 

realidade e propiciando uma melhor qualidade de vida, possibilitando a mudança de uma realidade adversa em uma 

condição propicia. As reuniões socioeducativas com a presença de palestrantes de diversas áreas proporcionaram as 

assistidas uma nova forma de enfrentamento das adversidades. Estas reuniões se transformaram em um espaço 

para o autoconhecimento; fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de 

vida; prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de 

fragilidade social; fortalecendo a autonomia e a convivência social; estimulando o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades e talentos. 

 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES: 

 

 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2019 

Total Gasto 2019- Serviço Social- Projeto Faça Acontecer R$ 112.024,68 

Projetos 
Verba 

Convênio 
Nº de Atendidos/ 

Ano 
Custo/ASIMD 

Custo/ 
Assistido/Mês 

Custo/Projeto 

 
Faça acontecer R$ 41.400,00 2.258 R$ 70.624,68 R$ 49,61 R$ 112.024,68 

 
 
 
 
 

 AVALIAÇÃO FINAL: 

São feitas as avaliações com as usuárias de forma escrita e oral onde as mesmas colocam o que aprenderam e o 

que acharam das aulas e apontam se há e qual as alterações necessárias. As usuárias são unanimes em exaltar o 

trabalho, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, pelas conquistas e crescimento social, propiciando o 

engajamento social dentro da comunidade. Estas observações são muito importantes, já que é através delas que a 

cada ano, aprimoramos os cursos de inclusão produtiva, executados pela ASIMD. Também são um incentivo às 

monitoras que, procuram novas técnicas, que agreguem um conhecimento novo as oficinas possibilitando uma maior 

dinâmica resultando num maior interessante das usuárias que buscam estas oficinas como forma de melhorar o 
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orçamento doméstico. As usuárias costumam fazer mais de uma oficina. Assim aumentando o seu conhecimento 

tendo maiores oportunidades de ajudar no orçamento doméstico. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

_________________________________                         _______________________________________ 

                      Necy Maria Pioli Pereira de Souza                                                      Alexandre Alberto de Melo 
                                Coordenadora de Projetos                                                                  Presidente                                                                                                         
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 Oficinas – DANÇA e CUSTOMIZAÇÃO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA MÓDULO IV 
 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS IDOSOS DE 60 ou mais. 
 

Período: Janeiro à Dezembro de 2019 

 

Identificação: Local da Execução:  
 
Local: ASIMD                                  Local: Sociedade Amigos do Bairro      Local: UBS Vila União                                       
Oficina: Dança                               Oficina: Dança                                      Oficina: Dança  
Endereço: Rua das Flores, 135     Endereço: Rua Cisne, 136                     Endereço: Rua dos Industriários,17 
Bairro: Batistini – SBC.                  Bairro: Parque das Garças                    Bairro: Vila União 
 
Local: Sociedade Amigos do Bairro 
Oficina: Customização 
Endereço: Rua Jequié, 10 
Bairro: Senhor do Bonfim 
 
Fone: 4173. 2636/4177.3271       E-mail: asimd@asimd.org.br e assistenciasocial@asimd.org.br 

 

Responsável Técnico: Necy Maria Pioli P.de Souza – Coordenadora Social 
E-mail: necy.pioli@gmail.com                               Fone: (11) 4177- 3271 

 
PÚBLICO-ALVO: Idosos – acima de 60 anos 

 
QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS: 1.601 /alunos 
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ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 
 

 ATIVIDADE REALIZADA 
 

III. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -  Mod. IV de 60 anos ou mais 

Projeto “Alegria de Viver” 
 

 

O Idoso em nossa sociedade é normalmente excluído das atividades sociais, sendo colocado a margens das 
comunidades e da vida sociocultural. A ASIMD, vem assegurar as pessoas o direito à vida, à saúde, à 
cultura, ao lazer, ao esporte, à cidadania, à dignidade, à convivência familiar e comunitária. Desenvolvendo 
de projetos e ações que efetivamente contribuem para o enfrentamento dessa distorção, promovendo 
atividades onde se trabalha de forma direta para a inclusão social, cultural, esportiva resgatando a 
dignidade e a autoestima.  Propiciando uma melhor qualidade de vida, além de promover a inclusão 
familiar. O nosso desafio está em adotar atividades que permitam o bem-estar dessa população. Optamos 
pela dança e o artesanato de forma geral, atividades ocupacionais que despertam a integração social, 
oferecendo melhor qualidade de vida às idosas. 

 
 
Especificação dos atendimentos: 

 

 Público Alvo: Idosos –60 anos ou mais             

 Número de atendimentos previsto: 50/mês  

 Serviço pela Tipificação: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Modalidade III - 60 anos ou mais 

 Usuários: Idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. 

 Formas de acesso aos serviços, programas e projetos: Encaminhada pelo CRAS, CREAS, entidades sociais e 

demanda espontânea. 

 É paga alguma taxa de adesão ou permanência? Não (X)       

 Fonte financiadora: Própria (X) – Municipal (X) 

 Duração: 12 meses 

 
 
 

 DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: 

 
Oficinas “Alegria de Viver” Dia Horário  Periodicidade 

ASIMD (Batistini) Terça-feira 13h30min às 15h00min Semanal 
Sociedade Amigos do Bairro Vl. Das 

Garças 
Segunda-feira 08h00min às 10h00min Semanal 

UBS - União Sexta-feira 09h00min às 11h00min Semanal 
Sociedade Amigos do Bairro Sr. Do 

Bonfim 
Quarta-Feira 09h00min às 11h00min Semanal 
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 ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS: 

 

 ACOLHIMENTOS 
 

MÊS ATIVIDADE REALIZADA Nº ATENDIDO 

Ja
n

ei
ro

 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

12 

Fe
ve

re
ir

o
 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

6 

M
ar

ço
 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 

ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

6 

A
b

ri
l O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 

ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

6 

M
ai

o
 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 

ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

7 

Ju
n

h
o

 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

8 

Ju
lh

o
 O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 

ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

18 

A
go

st
o

 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

14 

Se
te

m
b

ro
 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

12 

O
u

tu
b

ro
 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

19 

N
o

ve
m

b
ro

 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

12 
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 Nº DE ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS – ASSISTENTE SOCIAL 

 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

ATENDIDOS 4 3 5 5 5 4 7 6 6 8 9  5 67 
 

 
 FREQUÊNCIA /Oficina: 

OFICINAS/MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Dança 66 105 83 73 154 131 134 81 116 155 142  58 1.298 

Customização 18 24 34 33 25 24 23 24 24 38 28  8 303 

TOTAL 84 129 117 106 179 155 157 105 140 193 170 66 1.601 
 
 

 Nº DE LANCHES DISTRIBUÍDOS: 

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

LANCHES 25 170 138 123 202 156 230 123 193 195 180  75 1.810 
 
 
 

 Nº DE OFICINAS REALIZADAS: 

OFICINAS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 

Dança 9 12 9 9 12 12 12 12 12 15 15  6 135 

Customização 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4  1 43 

TOTAL 12 16 13 13 16 16 15 16 15 20 19 7 178 
 
 
 
 

 OFICINAS REALIZADAS: 
 

 Dança- Batistini 
 

MÊS  ATIVIDADE REALIZADA 

Ja
n

e
ir

o
 Iniciamos o mês de janeiro, com as idosas bastante animadas com o retorno das aulas. Realizamos 

aulas de relaxamento e alongamento, aulas animadas e descontraídas, com metodologia simples, 
para que todas as usuárias participassem desta oficina de ritmos e alcançassem os resultados 
esperados nos exercícios propostos e executados. 

D
e

ze
m

b
ro

 

O atendimento foi executado normalmente. As técnicas do projeto 
ficaram à disposição, para orientação, encaminhamentos e visitas 
domiciliares. 

11 
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Fe
ve

re
ir

o
 Começamos o mês de fevereiro, com poucas usuárias devido o período de férias. As idosas que 

estão comparecendo na oficina, estão alcançando o propósito com os exercícios executados. 
A metodologia usada é simples para que todas alcancem o resultado esperado nos exercícios, 
fazendo sempre com ritmos variados. 
 

M
ar

ço
 Começamos o mês de março com novas visitas e manutenção do grupo. 

A metodologia utilizada de trabalhar é simples, sendo o deslocamento de espaço com exercícios e 
variações de movimentações para ajudar na coordenação motora e cognitiva. Aceitação está 
sendo muito boa. Realizamos aulas de ritmos variados. 

A
b

ri
l 

Começamos o mês de abril, com poucas usuárias, precisamos intensificar mais nas divulgações 
para atrair mais pessoas, uma vez que algumas idosas estão apresentando alguns problemas de 
saúde que as impossibilitam de frequentar a oficina. 
Mas as participantes que vão às aulas, estão alcançando o propósito com os exercícios que é 
movimentar seu corpo e ritmos variados. 

M
ai

o
 Começamos o mês de maio, com novas usuárias para o fortalecimento do projeto, mas as usuárias 

que estão frequentando as aulas estão alcançando o propósito com os exercícios. Na oficina nos 
utilizamos de ritmos variados e no final de cada aula é realizado um   alongamento para que as 
idosas possam deixar a oficina em perfeita harmonia entre o corpo e a mente. 

Ju
n

h
o

 

Começamos o mês de junho, com o retorno de algumas idosas que estavam afastadas por 
problemas de saúde o que contribui muito para a melhoria da oficina. 
As idosas que estão participando com frequência das aulas, estão alcançando o propósito com os 
exercícios trabalhados pela oficineira, já que nos utilizamos de métodos simples e assim todas 
participam sem maiores dificuldades.  Cada uma com suas possibilidades. 
Trabalhamos nas aulas ritmos e músicas variadas e alegres. 

Ju
lh

o
 Começamos o mês de julho com a proposta de aulas de alongamento e exercícios.  

Trabalhamos ritmos variados bastante motivadores e alegres, o que fez com que as idosas 
trabalhassem muito o movimento corporal. 
O resultado foi bom, mesmo com a dificuldade de algumas usuárias. 

A
go

st
o

 Neste mês trabalhamos os ritmos, Merengue, Carimbó, Forró, Axé e Sertanejo. Trabalhamos 
ritmos mais específicos visando a possibilidade de dançarmos um desses ritmos na apresentação 
de final de ano, e assim as idosas já vão se familiarizando com aulas mais especificas. 

Se
te

m
b

ro
 

Trabalhamos deslocamento, noção de espaço temporal, e ritmos no corpo. 
O resultado foi maravilhoso devido à dificuldade de todos. A aceitação está sendo satisfatória. 
Também mantivemos a mesma proposta trabalhando com o grupo, ritmos latinos, axé e 
merengue, ritmos esses, bastante motivadores e alegres. Para o próximo mês vamos começar a 
focar nos ensaios para apresentação na Noite cultural da ASIMD. Para a ocasião as idosas 
escolheram dançar Carimbó. 

O
u

tu
b

ro
 Em outubro, trabalhamos em ritmo de ensaio com as idosas, a música que elas dançarão na 

apresentação de final do ano da ASIMD.   Trabalhamos alguns ritmos como Latino, Sertanejo e 
Funk. As idosas estão de dedicando muito na oficina, uma vez que pretendem se apresentarem 
muito bem para a plateia presente e principalmente para seus familiares. 
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N
o

ve
m

b
ro

 

Em novembro, intensificamos o ritmo de ensaio com as idosas, para a apresentação de final de ano 
da ASIMD no teatro Lauro Gomes. As idosas estão de dedicando muito na oficina. É notório o 
quanto elas estão felizes e se divertindo na oficina. 

D
e

ze
m

b
ro

 

Neste mês de dezembro tivemos o ensaio final para a apresentação no teatro Lauro Gomes, dia 
11/12. As idosas não pouparam esforços para não faltaram à oficina no intuito de realizarem uma 
boa apresentação. Como após a apresentação, a oficina terá  um recesso, as idosas  realizaram  um 
momento de confraternização, entre a oficineira, as técnicas da instituição e elas, onde trouxeram 
na oficina comes e bebes promovendo um momento de confraternização e descontração entre 
todos. 
 

 
 

 UBS – Vila União - Sextas Feiras das 9h da manhã às 11h 
 

MÊS  ATIVIDADE REALIZADA 

Ja
n

e
ir

o
 

Começamos o mês de janeiro de 2019 com as usuárias retornando aos poucos à oficina. 
Entretanto, as que já estão frequentando estão muito empolgadas com os ritmos propostos, uma 
vez que os mesmos são muito alegres e irão exercitar bastante o corpo das idosas. 

Fe
ve

re
ir

o
  

SEM ATIVIDADE 

M
ar

ço
 Começamos o mês de março com pique total!! A idosas bem empolgadas e também com o 

ingresso de novas participantes, o que tornou o grupo ainda mais alegre. O interessante dessa 
turma é que elas aceitam todas as propostas sugeridas, motivo pelo qual conseguimos desenvolver 
todos os ritmos sem resistência e os resultados são sempre muito positivos. 

A
b

ri
l 

Começamos o mês de abril, com as idosas bem empolgadas, como no mês anterior. Tivemos 
também o ingresso de novas participantes, o que tornou o grupo ainda mais motivado. Esse grupo 
aceita muito bem todas as propostas sugeridas, motivo pelo qual conseguimos desenvolver todos 
os ritmos sem resistência e os resultados são sempre muito positivos. 

M
ai

o
 Neste mês trabalhamos ritmos de dança de salão alternados e pilates de solo. A turma de idosas 

permanece motivada em realizar os exercícios propostos o que faz as aulas serem agradáveis e 
produtivas. 

Ju
n

h
o

 Começamos o mês de junho, trabalhando com as idosas, alguns ritmos de dança de salão, axé e 
pilates de solo. Esse grupo aceita muito bem todas as propostas sugeridas, motivo pelo qual 
conseguimos sempre um resultado muito positivo. 

Ju
lh

o
 

Começamos o mês de julho, trabalhando com as idosas, alguns ritmos de dança de salão, 
sertanejo“, pilates de solo” e no final da oficina exercícios de relaxamento. Esse grupo aceita muito 
bem todas as propostas sugeridas, motivo pelo qual conseguimos sempre um resultado muito 
positivo, além de observarmos que durante a oficina as idosas se divertem muito, uma vez que 
mantem laços de amizade fora da atividade. 
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No mês de agosto, trabalhando com as idosas, alguns ritmos de dança de salão, sertanejo e no 
final da oficina exercícios de relaxamento. Esse grupo aceita muito bem todas as propostas 
sugeridas, motivo pelo qual conseguimos sempre um resultado muito positivo, além de 
observarmos que durante a oficina as idosas se divertem muito, uma vez que mantem laços de 
amizade fora da atividade. 

Se
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 No mês de setembro, trabalhando com as idosas, alguns ritmos de dança de salão, sertanejo e no 

final da oficina exercícios de relaxamento. Esse grupo aceita muito bem todas as propostas 
sugeridas, motivo pelo qual conseguimos sempre um resultado muito positivo, além de 
observarmos que durante a oficina as idosas se divertem muito, uma vez que mantem laços de 
amizade fora da atividade. 
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 Em função da apresentação de final de ano da ASIMD no Teatro Lauro Gomes, as idosas que 

frequentam as oficinas de dança do Garça e Vila União se juntaram para essa apresentação, 
situação essa que se repete já há alguns anos, o que nos agrada muito, visto que são pessoas de 
bairros distintos, mas que interagem a tal ponto que se sentem à vontade para uma apresentação 
em conjunto, o que até a presente data, tem dado muito certo.   
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Em função da apresentação de final de ano da ASIMD no Teatro Lauro Gomes, as idosas que 
frequentam as oficinas de dança do Garça e Vila União se juntaram para essa apresentação, 
situação essa que se repete já há alguns anos, o que nos agrada muito, visto que são pessoas de 
bairros distintos, mas que interagem a tal ponto que se sentem à vontade para uma apresentação 
em conjunto, o que até a presente data, tem dado muito certo.  Os ensaios estão intensos e as 
idosas estão se divertindo muito, embora ansiosas com a proximidade da apresentação. 
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Neste mês de dezembro tivemos o ensaio final para a apresentação no teatro Lauro Gomes dia 
11/12, e fizemos nossa confraternização de encerramento de atividade juntamente com as idosas 
do Parque das Garças. 
 

 
 
 
 

 Sociedade Amigos do Bairro - Parque das Garças - Segundas-Feiras das 8h da manhã às 10h  

MÊS  ATIVIDADE REALIZADA 
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Começamos o mês de janeiro de 2019 com poucas usuárias nas primeiras semanas de oficina, em 
função das férias das mesmas.  
A proposta inicial desse ano é trabalhar mais os alongamentos e relaxamento muscular. 
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SEM ATIVIDADE 
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Começamos o mês de março, com as idosas bem empolgadas, até porque novas idosas entram 
para compor o grupo.  Esse mês trabalhamos bastante alongamento e relaxamento muscular.  
Continuamos a dar andamento nos ritmos musicais já executados em oficinas anteriores. As idosas 
são muito participativas e fica muito claro que estão nessa atividade para se divertirem e 
interagirem com pessoas da sua faixa etária. 

A
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No mês de abril, trabalhamos novamente, alongamento, relaxamento muscular e um pouco de 
“pilates” de solo. As idosas adoraram a introdução dessas novas técnicas, haja vista que o corpo 
ficou muito mais receptivo a novos ritmos de dança. Elas são muito participativas e gostam de 
estar nessa atividade com o único objetivo de se divertirem e interagirem com pessoas da mesma 
faixa etária. 

M
ai

o
 No mês de maio, trabalhamos novamente, alongamento, relaxamento muscular e um pouco de 

“pilates” de solo. Elas são muito participativas e gostam de estar nessa atividade com o único 
objetivo de se divertirem e interagirem com pessoas da mesma faixa etária. 
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 No mês de junho, trabalhamos novamente, alongamento, relaxamento muscular e um pouco de 
pilates de solo, bem como trabalhamos a dança sertaneja e o axé.  

Ju
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 Em julho, trabalhamos novamente, alongamento, relaxamento muscular e um pouco de “pilates 

de solo”, uma vez que as idosas gostam muito dessa parte da aula, trabalhamos também ritmos 
variados com uma coreografia bem elaborada, já que as idosas conseguem acompanhar as 
instruções passadas.  
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Em agosto, trabalhamos ritmos variados, já que as idosas conseguem acompanhar as instruções 
passadas. Elas são muito participativas e gostam de estar nessa atividade com o único objetivo de 
se divertirem e interagirem com pessoas da mesma faixa etária. 
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Em setembro, trabalhamos ritmos variados, já que as idosas conseguem acompanhar as instruções 
passadas. Elas são muito participativas e gostam de estar nessa atividade com o único objetivo de 
se divertirem e interagirem com pessoas da mesma faixa etária. 
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Em outubro, trabalhamos em ritmo de ensaio com as idosas, as músicas que elas dançarão na 
apresentação de final do ano da ASIMD. Os ritmos escolhidos por elas foram Latino, Sertanejo e 
Funk. A apresentação será um “mix” desses três ritmos. As idosas estão de dedicando muito na 
oficina, uma vez que pretendem se apresentarem muito bem para a plateia presente e 
principalmente para seus familiares. É notório o quanto elas estão felizes e se divertindo na 
oficina. 
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 Em novembro, intensificamos o ritmo de ensaio com as idosas, para a apresentação de final de ano 
da ASIMD no teatro Lauro Gomes. Os ritmos escolhidos por elas foram Latino, Sertanejo e Funk. A 
apresentação será um “mix” desses três ritmos. As idosas estão de dedicando muito na oficina, 
uma vez que pretendem se apresentarem muito bem para a plateia presente, principalmente para 
seus familiares. É notório o quanto elas estão felizes e se divertindo na oficina. 
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 Neste mês de dezembro tivemos o ensaio final para a apresentação no teatro Lauro Gomes, dia 

11/12. As idosas do Parque das Garças e da Vila União, mais uma vez dançaram juntas e para tanto 
não pouparam esforços para não faltaram à oficina no intuito de realizarem uma boa 
apresentação. 
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 Sociedade Amigos do Bairro – Senhor do Bonfim – Quartas-Feiras das 9h da manhã às 11h  

 Customização 

 

MÊS  ATIVIDADE REALIZADA 
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Em janeiro recebemos as usuárias empolgadas para mais um ano de aprendizados. Esperamos que 
tenhamos em 2019 momentos de socialização e troca de experiências como no ano anterior. Iniciamos 
os trabalhos apresentando a técnica de marmorização em latas e vidros. 

Fe
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Neste mês foi ensinado a confecção de porta treco com CD e tecido, garrafas decoradas e tampa de 
pote de vidro decorado com biscuit. A oficina segue um ritmo de modo que as idosas consigam 
acompanhar as atividades propostas. 

M
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Neste mês as idosas aprenderam a confeccionar agulheiro de corujas e porta copos descartáveis de 
E.V.A. 
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Neste mês as idosas confeccionaram porta chaves decorados e chaveiro “chuva de amor”. 

M
ai

o
 No referido mês as idosas aprenderam a confeccionar porta panelas, “cachorro” de garrafa e lã e 

enfeites em chapéu de palha. Estão cada vez mais animadas com a oficina, que tem siso um importante 
espaço de socialização e troca de experiências entre as participantes.  

Ju
n
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Em junho aprenderam a utilizar tecido para confeccionarem frutas variadas. 

Ju
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Neste mês confeccionaram lixeira para carro de feltro voltada para o público masculino. 
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Neste mês confeccionaram lixeira para carro de feltro voltada para o público feminino. 
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Neste mês aprenderam a confeccionar boneco “fofuxo” em E.V.A. O aprendizado de técnicas novas 
tem permitido que as usuárias alcancem uma melhor autoestima. 

O
u
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Com a proximidade das festas de final de ano, entre elas o Natal. As usuárias iniciaram a confecção de 
peças temáticas. Em outubro confeccionaram panos de prato com apliques de símbolos natalinos. 
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Dando continuidade as decorações de natal, em novembro confeccionaram panos de pratos e vidros 
decorados com decopage com símbolos natalinos. 
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Confraternização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECURSOS HUMANOS: 

 

Profissão Quantidade Carga Horária 
Semanal 

Formação Vínculo com a 
entidade 

Coordenadora de Projetos  01 30 horas 3º Grau CLT 

Assistente Social 01 30 horas 3º Grau CLT 

Psicóloga 01 30 horas 3º Grau RPA 

Educador Social 02 40 horas 2º Grau CLT 

Faxineira 01 44 horas 3º Grau CLT 

Oficineiros 02 02 a 06 horas 2º e 3º Grau RPA 

 

 
 

 REUNIÕES PSICOSSOCIAIS: 

 

A ASIMD através da sua equipe interdisciplinar formada por: Assistente Social, Psicóloga e Educador Social, 

promoveram dinâmicas de grupo onde foi trabalhado o fortalecimento de vínculos familiares, melhoria da 

autoestima, despertando-se as suas potencialidades e qualidades usando como técnicas atividades lúdicas, 

leitura de história, vídeos bem como oficinas culturais, essa atividades proporcionaram conhecer o cotidiano dos 

participantes das oficinas, facilitando a convivência e o desenvolvimento das oficinas. Refletindo no 

relacionamento do grupo de forma positiva, os temas estão relacionados na tabela abaixo. 
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 Atividades Psicossociais 

MÊS Atividades Psicossociais Local 
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Esse mês, em função de muitas idosas, ainda estarem de férias, optamos, pela 
“roda de conversa” sobre as festas do final de ano com seus familiares. Todas 
disseram que foi muito alegre e festivo, haja vista que os filhos (as), noras, genros e 
netos estavam presentes, além de alguns amigos queridos. Refletiram sobre as 
idosas que são esquecidas pelos seus filhos e parentes, o que torna a vida das 
mesmas, muito triste e solitária e que nenhum pai ou mãe merece ser esquecidos, 
principalmente por seus filhos. Também se reportaram aos netos, uma vez que 
muitas nesse mês de janeiro ficaram cuidando dos netos, o que proporcionou a 
elas motivo de muita alegria. Disseram que foram ao parque fazer piquenique, ao 
cinema, algumas passaram parte do mês na praia, motivo pelo qual a “molecada” 
ficou muito feliz. Para terminar, uma delas disse que ser avó ou avô é tudo de bom 
porque, podemos fazer por eles o que não pudemos fazer para os filhos, pois 
precisávamos trabalhar para proporcionar o sustento da família. Disseram 
finalmente que ter família é muito bom, engrandece o ser humano, justifica sua 
permanência nessa vida. 

Batistini 
Vila União 
Parque das 

Garças 
Jd. Senhor 
do Bonfim 
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Aproveitando que esse mês teremos a Pré-Conferência Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, conversamos um pouco com as idosas sobre a participação das 
mesmas nesse evento, que acontecerá nos dias 26/02 na Faculdade de Direito de 
São Bernardo e 27/02 no Centro Esportivo Antônio Dias Amorim. O Tema dessa 
Conferência será “Os desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas 
Públicas”. Percebemos que algumas idosas se interessaram pelo tema e 
manifestaram vontade de participar da discussão. Explicamos para elas como 
funciona uma pré-conferência, e os processos até chegar a Conferência Nacional. 
Elas acharam muito interessante saber o percurso de uma conferência, a 
importância da mesma para a apresentação das questões relativas à melhoria do 
envelhecimento da população. As idosas disseram que a população brasileira, está 
envelhecendo e que o Brasil demorou muito para perceber isso, haja vista que 
durante muitos anos ficou com a “máxima” de que éramos um país de jovens, só 
que esses jovens estão envelhecendo. Algumas se manifestaram dizendo que 
precisamos melhorar em muitos aspectos. Acreditam que o Brasil tem que 
melhorar e muito suas políticas públicas para os idosos, começando fazendo um 
trabalho nas escolas e mesmo dentro da própria família que muitas vezes são os 
primeiros a desrespeitarem os idosos. Disseram finalmente que, na opinião delas, 
sem essas primeiras e simples providências não adianta discutir situações mais 
complexas, já que nem as mais simples estão sendo colocadas em prática. 
Disseram que apesar de tudo, vale a pena participar nem que for para cobrar o que 
os poderes públicos se comprometeram a cumprir, mas que até a presente data, 
nada ou quase nada, fizeram para minimizar o sofrimento de muitos idosos pelo 
Brasil. 
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Nesse mês começamos nossa reunião, aplicando uma dinâmica, que consistia em 
apresentar para as usuárias várias frases que elas deveriam escolher e colocar em 
baixo das palavras “Velho” ou “Idoso”. A dinâmica tinha como objetivo mostrar a 
diferença entre ser Velho ou Idoso. Algumas das frases eram: Pessoa que perdeu a 
jovialidade; Degeneração das células; Degeneração do espírito; Correr riscos; 
Correr dos riscos; Ter planos; Carregar o peso dos anos; Renovar a cada dia; 
Sonhar; Sofre com a aproximação da morte; Tem felicidade de ter vivido uma vida 
produtiva, entre outras. O mais surpreendente é que as idosas acertaram 99% na 
escolha e colocação das frases em baixo da palavra velho e idoso, ficando claro 
que, pelo menos para esse grupo de idosas, elas sabem diferenciar muito bem o 
que é uma pessoa velha de uma pessoa idosa. Esse grupo é muito ativo, fazem 
dança duas vezes por semana, ginástica, algumas participam das atividades do CRI, 
viajam com o pessoal da igreja e adoram festas familiares.  

 
Batistini 

Vila União 
Parque das 

Garças 
Jd. Senhor 
do Bonfim 

mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:asimd@asimd.org.br
mailto:assistenciasocial@asimd.org.br


A.S.I.M.D.     –    ASSISTÊNCIA SOCIAL IRMÃ   MARIA  DOLORES        CNPJ 50.938.877/0001-04 
   Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 22/10/98 Utilidade Pública Estadual Lei 6180 de 05/09/88 

   Utilidade Pública Municipal Lei 3843/91 de 11/11/91 – Reg. Sec. de Estado da Promoção Social 4292 de 29/09/86 
Certificado de Filantropia Resolução nº 037 de 26/03/04 

                                                                    

                                                                     

ASIMD:    Rua Vera Cruz, 386 / 397 –  Jd. Hollywood – SBC – CEP 09.608-100 – F (11) 4173-2636   asimd@asimd.org.br   
ADMINISTRAÇÃO:  Rua Pedro de Toledo, 147 Vila Paulicéia – SBC -  CEP 09692-060  F:11-4173 -2636    asimd@asimd.org.br 
SERVIÇO-SOCIAL: Estr. Galvão Bueno, 5061 – B. Batistini – SBC– CEP 09842-080 –  F: 11-4177327 assistenciasocial@asimd.org.br  

75 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
b

ri
l 

Esse mês trabalhamos com as idosas o tema “A Prova de um Grande Amor” que 
conta a história de um casal que se amava muito e um dia houve um acidente 
doméstico e a mulher queimou boa parte do rosto e o marido no afã de salvá-la 
também se queimou, mas com menos gravidade. Pouco antes de receberem alta 
médica, o homem recebeu a notícia que sua esposa tinha ficado com boa parte do 
rosto deformado, motivo pelo qual tomou a decisão de dizer a ela que tinha ficado 
cego com o acidente. Os anos se passaram e a mulher cuidou do marido com muito 
amor, até o dia que ela faleceu dormindo e no velório para espanto de todos o 
marido chegou sem óculos e sem a bengala, motivo pelo qual foi interpelado 
imediatamente se teria havido um milagre, o qual respondeu que tomou essa 
atitude para não deixar a esposa muito triste, já que a amava profundamente. 
Algumas idosas se posicionaram dizendo que seus maridos também eram ótimos 
companheiros e que sempre as trataram com muito respeito e carinho. Algumas 
falaram da solidão de estarem viúvas, mas que ainda procuram atividades próprias 
para sua faixa etária, para não se sentirem só.  Foi uma reunião muito divertida e 
produtiva, onde as idosas puderam se manifestar à vontade e se divertirem muito 
umas com as outras.  
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No mês de maio, contamos com a presença em nossa reunião socioeducativa da 
Sra. Vitória Dias, conselheira do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de São 
Bernardo. Essa visita teve como objetivo, informar para as idosas as principais 
propostas que saíram da Conferência Regional do Idoso que aconteceu esse ano. 
Entre as principais propostas citadas pela conselheira foram:  A conquista da 
criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que em setembro deve ser instalado 
definitivamente pelo gestor, com objetivo de angariar fundos de empresas que 
possam financiar projetos para esse público alvo; A regulamentação da profissão 
de Cuidador, que  já aconteceu no mês de maio, pelo governo federal; A liberação 
sem cobrança do estacionamento de rua por duas horas para os idosos, como já 
acontece no município de Santo André; Aumento de LPI’S no município, haja vista 
que esse serviço é insuficiente para  atender o número de idosos em 
vulnerabilidade social que residem em São Bernardo; Aumento de “Casas Dias”, 
para que os idosos que vivem sozinhos ou em isolamento social, possam passar o 
dia em companhia de outros idosos e com atividades pertinentes a sua faixa etária; 
Revitalização do CRI, como um local de encontro dos idosos que ainda conseguem 
se locomover sem dificuldade e que gostam de passar parte o dia interagindo com 
pessoas da mesma idade em atividades de lazer, esporte e cultura. A conselheira 
frisou muitas vezes, a importância da participação da pessoa idosa no conselho 
municipal, haja vista que esse é o local onde se pode reivindicar ações por parte do 
poder público. Vale salientar que, houve uma participação bem significativa das 
idosas na medida em que fizeram muitas perguntas para conselheira e tiveram 
curiosidade de saber como funciona o conselho, dias e horário, bem como a 
possibilidade de participar do mesmo pelo menos no início, como ouvintes e 
posteriormente como conselheiras.  
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No mês de junho, trabalhamos o texto “Novos Desafios Renovam o Ânimo” que 
versa sobre o pai que saiu com suas duas filhas para um passeio e num 
determinado momento da caminhada, a filha mais nova disse ao pai que estava 
muito cansada e que gostaria que ele a levasse no colo. O pai então respondeu que 
estava exausto.  Sem dizer uma palavra, o pai cortou um galho comprido de uma 
árvore, entregou a filha dizendo: Olhe aqui um cavalinho para você montar!! Ele irá 
ajudá-la a seguir em frente. A menina parou de chorar e pôs-se a cavalgar tão 
rápido que chegou em casa antes de todos. A irmã mais velha ficou tão espantada 
com o que viu que perguntou ao pai como entender a atitude da irmã? Ao que o 
pai responde: Assim é a vida minha filha!!! As vezes estamos física e mentalmente 
cansados, certo de que é impossível continuar. Mas então encontramos um 
“cavalinho” que nos dará ânimo outra vez. Esse cavalinho pode ser um novo 
desafio, uma nova oportunidade. O importante é nunca se deixar levar pelo 
desânimo. Com esse texto trabalhamos a palavra “novos desafios”. A idosas 
gostaram muito e foram bastante participativas, haja vista que fizeram muitas 
colocações tais como: Passei a vida inteira cuidando do marido e filhos e nunca 
cuidei de mim. Hoje estou na oficina de dança, com o único objetivo de interagir 
com outras pessoas e desafiar minha mente e meu corpo, entre outros 
depoimentos.  Ficou claro que as pessoas dessa faixa etária, estão cada vez mais se 
conscientizando que devem participar de alguma atividade. 
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No mês de julho trabalhamos o tema “Envelhecer com Saúde”. O mesmo teve 
como embasamento a reportagem exibida pelo programa Globo Repórter da Rede 
Globo no dia 13.07.19, que teve como exemplo a população de Okinawa, uma ilha 
distante 1.500 km de Tóquio. Nessa reportagem especialistas disseram como o 
idoso pode atingir a faixa etária de 100 anos gozando de perfeita saúde. Listaram 
algumas condições entre elas: Alimentação saudável, Exercício físico regular, 
Convivência familiar, Amigos, exercer uma atividade que de muito prazer, como 
por exemplo, dançar, jogos, leitura, entre outros. Trazendo para nossa realidade, 
algumas idosas disseram que tinham assistido esse programa e falaram que de 
certa forma também procuram envelhecer com qualidade de vida, haja vista que 
estão sempre à procura de atividades que lhes deem prazer, como por exemplo; 
convívio com familiares e amigos. Entendem que de uns anos para cá os governos 
municipal, estadual e federal começaram a se preocupar com uma política pública 
mais voltada para essa faixa etária, uma vez que o aumento dessa população no 
mundo e no Brasil é cada vez maior.  
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No mês de agosto trabalhamos com as idosas, a importância da autoestima e o 
compromisso de estarem presentes em todas as atividades daqui para frente, já 
que o final de ano se aproxima e elas precisam juntamente com o oficineiro, 
escolher o ritmo e as músicas que irão apresentar em dezembro em nosso evento 
de encerramento. Essa situação sempre provoca um “frisson” entre elas, haja vista 
que elas gostam muito de se apresentarem para seus familiares, principalmente 
seus filhos e netos, mostrando aos mesmos, que não existe idade para se exercitar, 
ser feliz e principalmente não sofrer de isolamento social. Também falaram do 
baile que aconteceu no início do mês na Associação dos Funcionários Públicos, 
promovido pela Secretaria da Saúde, que executa o serviço “De Bem com a Vida”. 
Nem todas participaram, uma vez que o marido não quis ir ao porque não tinha 
companhia, mas as que foram disseram que foi uma “delícia” se divertiram muito e 
interagiram com os idosos de todas as regiões de São Bernardo. Finalmente 
disseram que ser idoso, não significa estar com os dias contados esperando a 
“morte” e sim ter a consciência que devemos aproveitar com alegria o que ainda 
resta da vida. Parabéns a esses idosos maravilhosos!!!! 
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Neste mês realizamos a dinâmica “Vou viajar e vou levar...” Cada participante 
deveria falar o que vai levar na viagem e o seguinte repete o foi dito e acrescenta o 
que vai levar. Nessa brincadeira, além de trabalhar a memória, também é possível 
verificar a capacidade de cada um em selecionar o que seria mais importante para 
se levar em uma viagem. Cada pessoa interpreta de uma forma diferenciada, e 
alguns se atentam as coisas materiais como calça, blusa, biquíni, entre outros 
pertences, enquanto outras pessoas levariam o marido/companheiro, filhos, 
recordações, saudades, etc. Desta forma descontraída percebemos o que de fato 
nesta altura da vida, o que realmente é importante para as pessoas dessa faixa 
etária. Foi notório no contexto da dinâmica, que o que realmente importa são as 
lembranças guardadas ao longo da vida, seus vínculos afetivos com os familiares e 
a percepção de que apesar da idade avançada a vida não acabou e que interagir 
com pessoas da mesma faixa etária, faz com que se sintam vivas e felizes para 
prosseguir a caminhada. 
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Muitas idosas participam efetivamente o ano inteiro do serviço de convivência e 
fortalecimentos de vínculos e, estamos nos preparando nas oficinas com 
realizações de ensaios e escolha de figurinos para apresentação na “Noite Cultural” 
da ASIMD, que ocorrerá neste final de ano no teatro Lauro Gomes. Realizamos 
uma roda de conversa com o tema “compromisso” a onde todas puderam se 
manifestar sobre o tema, sendo notório que nas falas das idosas cada vez mais as 
pessoas estão dissociando os termos compromisso e comprometimento.  A cada 
dia buscamos culpados, que nos salvam das nossas falhas: o trânsito, a chuva, a 
falta de tempo, de dinheiro, entre tantas outras que encontramos facilmente em 
nosso dia a dia. Enfim concluímos que estes fatores externos, não são os reais 
responsáveis por não cumprirmos os compromissos que assumimos com os outros 
e com nós mesmos , e a necessidade de revermos o sentido da palavra 
compromisso, para que, quando  assumirmos alguma tarefa, que seja com  
comprometimento. 
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Em novembro continuamos a trabalhar com as idosas os temas: compromisso e 
comprometimento, haja vista que algumas estão relutantes em se apresentar no 
encerramento das atividades da ASIMD por estarem envergonhadas da apresentação 
em público. Reforçamos que este é um momento importante já que estão ensaiando a 
algum tempo e é o resultado de um trabalho que já vem sendo construído ao longo dos 
meses. Ao mesmo tempo, muitas deles estão empenhadas e ansiosas para o dia da 
apresentação, já que seus familiares irão prestigiá-las. 
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Devido ao encerramento das atividades anuais encerramos com uma análise da 
apresentação no Teatro Lauro Gomes e com uma confraternização entre as idosas 
do Parque das Garças e da Vila União. Alguns pontos foram reforçados pelas 
idosas, tais como: a entrada de pessoas novas nos grupos, uma vez que deixa os 
mesmos mais animados, entretanto, a permanência das pessoas também é um 
fator importante. O comprometimento das participantes em se apresentarem pois, 
não faz sentido fazer a oficina durante todo o ano e no dia da apresentação final, 
não se esforçar e nem se apresentar. Essas colocações, reforçaram tudo que 
falamos do longo do ano, mas a contribuição das idosas é de grande valia, uma vez 
que em função das suas colocações que procuramos a cada ano melhorarmos 
nosso trabalho nessa oficina. Finalmente, avaliaram as apresentações que fizeram 
principalmente os grupos juntos. Elas gostaram muito, principalmente seus 
familiares e tiveram essa sensação pela manifestação do público após a 
apresentação do grupo, já que o mesmo foi aplaudido com muito entusiasmo, o 
que as deixou extremamente felizes e com a certeza que após os 60 anos a vida 
não acabou e que temos muito ainda para viver e de preferência com muita saúde 
e alegria no coração. 
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 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 
 

Essas ações foram capazes de modificar as formas de vivências, transformando a realidade e propiciando uma 

melhor qualidade de vida, transformando uma realidade adversa em uma condição propicia. As reuniões 

socioeducativas onde foram propostos temas de interessantes dos participantes proporcionaram um espaço para o 

autoconhecimento; fortalecendo a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 

prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade 

social; fortalecendo a autonomia e a convivência social; estimulando o desenvolvimento de potencialidades, 

habilidades e talentos. 

 

 

 

 DESPESAS DAS ATIVIDADES: 

 

Plano de Contas - Projetos Serviço Social 2019 

Total Gasto 2019 - Serviço Social- Oficinas: Dança Idoso R$ 35.774,96 

Projetos 
Verba 

Convênio 
Nº de 

Atendidos/Ano 
Custo/ASIMD 

Custo/ 
Assistido/Mês 

Custo/Projeto 

  

Dança Idoso R$ 17.250,00 1.601 R$ 18.524,96 R$ 22,35 R$ 35.774,96          
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 Considerações Finais  

 
A ASIMD – Assistência Social Irmã Maria Dolores, desde já agradece toda a atenção, se coloca à disposição 

para qualquer dúvida ou esclarecimento que se fizer necessário. 

 
 
 
 

 
Festa Dia das Crianças 2019 

 

 
Reunião de Pais/ Responsáveis 
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                                         Passeio das usuárias da oficina de Artesanato (Feira Mega Artesanal 2019)  
 
 

 
                           

 
 Oficina de Designer de Sobrancelha 
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 Oficina de Manicure 

 
 Oficina de Customização 
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Projeto Bambolê (Oficina de Teatro)  

 
 
 
 

1. Demonstrativos Analíticos: Serviço Social 

1.1- Despesas – Mod. II – Projeto Convivência – Total R$ 328.749,39 

 
 
 

Despesas - SS Mod II - Projeto Convivência
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1.2- Despesas – Mod. III – Projeto Faça Acontecer – Total R$ 112.024,68 
 

 
 

1.3- Despesas – Mod. IV – Projeto Alegria de Viver – Total R$ 35.774,96. 
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1.4- Despesas Totalizadas Serviço Social – 2019 R$ 476.549,03 

 

 
 
 

1.5- Receitas – Mod. II – Projeto Convivência – Total R$ 328.749,39 
 

 
 
 

 

Despesas - Projetos Sociais - 2019
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