
 

 

 

 

Relatório Circunstanciado 

                                              
Mês: março de 2019 

 

1- Identificação 

 

Serviço Tipificado:  

 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 14 anos 

e 11 meses de idade da Proteção Social Básica. 

 

 2. Público alvo: Criança, adolescente e respectivas famílias. 

  

3. Atendimento referenciado pelo território: CRAS 5  
                                                                     

 3.1 Números de atendidos no mês: 42 

 

 4. Dias e horários de funcionamento para atendimento do usuário: 

 

Dias da semana: (X) Segunda feira(X) Terça Feira(X) Quarta feira(X) Quinta Feira 

(X) Sexta feira ( ) Sábado ( ) Domingo 

 

Horário: ( ) Manhã  ( ) tarde (X) manhã/tarde   ( )Ininterrupto 

 

5. Descrever as ações executadas dos profissionais de níveis superiores e de nível médio que 

realizam atendimento direto com os usuários e/ou com familiares no mês. 

 

I - Nível Superior 

 

Assistente Social  
Com usuário: 

Com família:  

Com a equipe técnica: 

Mediação com o território: 

Outras ações técnicas privativas e de competência profissional:  

Observação: Em razão da licença saúde da técnica, esse campo será complementado 

posteriormente. 

 

Psicóloga: 

Com usuário: Atendimentos individuais e coletivos através da Ludoterapia, 

acompanhamento comportamental cognitivo dos usuários/ observações e intervenções em 

grupos. 

Com família: Atendimento individual com famílias e Visita Domiciliar; 

Com a equipe técnica: Acompanhamento de casos encaminhados pelo Serviço Social, 

Auxilio no planejamento e desenvolvimento das atividade realizadas com os usuários pelas 

Facilitadoras em conjunto com a Coordenação pedagógica e participação na Formação em 

equipe mensal. 



 

 

 

 

Mediação com o território: Nenhum.  

 

Pedagoga 

Com usuário: Acolhida, Mediação junto ao processo de avaliação das atividades e Mediação 

de conflitos; 

Com família: Atendimento de famílias e realização de inscrição na lista de espera na 

ausência da Assistente Social, Encaminhamentos das famílias ao Serviço Social e Psicologia 

quando identificado alguma demanda específica; Orientações quanto as normas e regras da 

Instituição; 

Com a equipe técnica: Mediar à operacionalização e planejamento das oficinas junto aos 

respectivos facilitadores das oficinas e Formação em equipe mensal; 

Mediação com o território: Contato com Instituição de Ensino; 

Nome: Juliana Romancini – Pedagoga e Coordenadora Pedagógica. 

                                

II -Monitor/ Orientador/ Educador Social/ Facilitador   que são considerados trabalhadores 

sociais de nível médio na execução da Política de Assistência Social. 

 

Com usuários: Atividades socioeducativas e sócio comunitárias, sobre o tema e o lema do mês. 

Atividades lúdicas, recreativas, culturais, artísticas, e jogos cooperativos 

 

Com Equipe Técnica: Capacitação pela equipe técnica para mediar às oficinas; Articulação das 

expressões dos usuários no cotidiano das atividades junto à equipe técnica.  

 

6. Registrar as quantidades de refeições mensais oferecidas no serviço ofertado:  

 

 Café da manhã: 315 

 Almoço: 630 

 Café da tarde/ Lanche : 315 

 

7. Registrar as atividades que foram realizadas no mês com os usuários:  

 

Ciclo I 

Educador Social – Alexonia B. Amorim 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do plano 

de Ação 

Socioeducativa 

Momento Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra Mágica 

 

 

 

Promover a 

integração e o 

desenvolvimento 

social além de 

oferecer momentos 

de lazer ao 

usuários. 

 

 

Sensibilizar e 

resgatar a 

Roda de 

Conversa 

 

Momento cinema 

 

 

 Reconstrução do 

filme 

 

 

Roda de conversa 

 
 

Ônibus 

 

Pipoca 

 

Áudio visual 

 

Papel sulfite 

 

Lápis de cor 

 

Desenvolver ações 

socioeducativas para 

criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importância e a 

pratica das palavras 

mágicas no dia a 

dia dos usuários, 

no contexto 

escolar, familiar e 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 
 

 

 

Texto 

 

Xerox 

 

Lápis de cor 

 

Lapiseira ou 

apontador 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e social; 

 

Desenvolver 

competência crítica 

para a compreensão 

de sua realidade; 

 

Ciclo: II 

Educador Social: Tatiane Santos Rodrigues 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeducativa 
Arte, cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valores 

humanos 

 

Inserir de forma 

pedagógica:  

poemas na vida dos 

usuários 

 

 

Promover 

momento de 

aprendizado e lazer 

 

 

Contribuir para 

desenvolvimento 

pleno de cada 

criança, 

trabalhando com a 

literatura. 

 

 

Promover o 

protagonismo nos 

usuários, e 

incentivar a 

criação. 

 

 

Promover a 

responsabilidade 

 

 

 

Roda de 

conversa e 

reflexão sobre o 

tema 

 

 

Leitura dos 

poemas 

 

 

 

Apresentação dos 

poemas lidos 

 

 

 

Desenvolvimento 

de novos 

poemas, 

liberando sua cria 

minários. 

 

 

 

 

Roda de 

conversa e 

reflexão sobre o 

tema 

Materiais 

pedagógicos e 

lúdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha sulfite 

 

Lápis de cor 

 

 

 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e 

social; 

 

Desenvolver 

competência crítica 

para a compreensão 

de sua realidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreação   

Incentivar a 

criticidade de 

forma responsável 

 

Aguçar o senso 

crítico, com 

responsabilidade 

de cada usuário, 

para que eles 

possam se avaliar e 

evoluir. 

 

 

 

 

Contribuir para 

desenvolvimento 

social e psicológico 

de cada usuário. 

 

 

 

Leitura livros 

valores 

 

 

Desenho sobre o 

tema. 

 

 

Seminário 

(apresentações) 

 

 

 

 

Brincadeiras e 

jogos recreativos 

 

Dinâmicas 

 

Brinquedos 

 

Teatro/ fantasias 

Lápis grafite 

 

Borracha 

 

Apontador 

 

Livros 

 

Espaço físico: 

oficina de 

desenvolvimento 

integrado 

 

 

 

Quadra de 

esporte 

 

Jogos 

 

Brinquedos 

 

Pebolim 

 

Passeios 

 

 

 

Ciclo: III 

Educador Social: Vanilda da Silva Oliveira 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 
    

Socioeducativa 

Autoconhecimento, 

valorização e 

respeito as 

diferenças; 

Pesquisas 

direcionadas, 

utilizando o 

dicionário; 

 

Leitura/ Filmes/ 

Atividades 

Lúdicas/ Jogos 

educativos e 

interativos; 

Desenho e 

pintura; 

 

Materiais 

pedagógicos e 

lúdicos 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e 

social; 

 



 

 

 

Desenvolver 

competência crítica 

para a compreensão 

de sua realidade; 

 Oferecimento de 

espaços de 

convivência; 

Ciclo III e IV – Informática Profissionalizante 

Educador Social – Valdson Costa Almeida 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 

Introdução ao 

Sistema 

Operacional 

Hardware 

Compreender a 

importância da 

tecnologia nos 

mais variados 

ramos do 

conhecimento, 

bem como utilizar 

os benefícios da 

informática na 

realização das 

atividades do 

cotidianos e 

profissionais 

Apresentação das 

partes físicas do 

computador 

Computador;  

Gabinete; 

Vídeo 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na 

vida comunitária e 

social; 

 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Ciclo IV - Tecelagem 

Educadora Social - Ana Paula dos Santos Cezário 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 

Tecelagem 

Desenvolver 

coordenação 

motora, raciocínio 

lógico, criatividade 

e habilidades 

manuais. Estimular 

a criatividade por 

meio de trabalhos 

Trabalhos 

manuais 

Tear de pente 

liço, tear minero, 

máquina de 

costura. 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 



 

 

 

manuais. protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e 

social; 

 

 

 

Socioeducativo:  

Recreação. 

 

 

 

 

 

 

Jogos de mesa. 

 

 

 

 

Valor do mês; 

Responsabilidade. 

 

 

Proporcionar 

momentos de 

fortalecimento 

grupal, desenvolver 

a concentração, a 

agilidade e elevar a 

autoestima. 

 

 

Facilitar a 

integração e o 

desenvolvimento 

social, afetivo, 

cognitivo, e 

intelectual dos 

usuários. 

 

 

 

 

Contribuir na 

formação integral 

dos usuários, 

levando-os a 

refletir de uma 

forma ampla e 

profunda sobre as 

consequências de 

suas açoes no meio 

familiar e social. 

 

Roda de 

conversa 

preventiva e 

reflexiva. 

 

 

 

 

Roda de 

conversa. 

Momentos de 

integração e 

descontração. 

 

 

 

 

 

Dinâmica:  

Enxugando gelo.            

Roda de 

conversa.         

 

Quadra de 

esportes, bolas, 

sala de 

tecelagem 

usuários e 

educador social. 

 

 

Jogo de mesa; 

Cartas, liga 04, 

dominó, banco 

imobiliário, e 

quebra-cabeça.  

Usuários e 

educador social. 

 

 

 

 

Um pano de 

prato, pratos, 

gelo, sala de 

tecelagem, 

usuários e 

educador social. 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

 

 

 

 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e 

social; 

 

 

Ciclo I; II, III e IV – Biblioteca     

Educador Social – Daybson Eduardo Cesário dos Santos 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socioeducativa 

Estimulo a 

Leitura, Cultura  

Jogos Lúdicos. 

 

Localidade e o 

Espaço Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecer e 

fomentar a 

percepções e 

funções motoras, 

cognição, 

lateralidade, 

consciência e 

realidade, 

identidade. 

 

 

 

Fortalecer e criar o 

hábito da leitura e 

interpretação. 

 

Estimular a leitura 

através do 

incentivo da 

humanização e do 

reconhecimento 

dos usuários 

através do 

destaque. 

 

 

Ressaltar com os 

usuários a 

importância 

geográfica e 

espacial do espaço 

de onde vivem. 

 

 

 

 

Auxiliar os 

usuários a 

refletirem sobre o 

espaço onde 

vivem, pensando 

em direitos básicos 

como saúde, 

saneamento básico 

entre outros fatores 

importantes. 

 

Dinâmica em 

grupo. 

 

 

Interação entre 

crianças e 

educador. 

 

Mediação da 

atividade pelo 

educador. 

 

 

 

 

Leitura em 

grupo. 

 

Roda de 

conversa. 

 

 

 

Roda de Estrelas 

Cintilantes. (Visa 

o destaque de 

cada usuário para 

todos da turma. 

Perante a leitura, 

através de 

elogios e 

incentivo pelo 

educador). 

 

 

 

Elaboração de 

uma Maquete 

representando a 

Frasol e o 

entorno. 

 

 

 

 
Materiais 

pedagógicos e 

lúdicos 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

comunitária e 

social; 

 

Desenvolver 

competência crítica 

para a compreensão 

de sua realidade; 

; 



 

 

 

Ciclo I; II, III e IV – Culinária Artesanal 

Educadora Social – Adália Nascimento Sardinha 

Atividade Objetivo Metodologia Recursos 
Objetivo do 

plano de Ação 

Preparação de 

Ovos de Páscoa 

trufados; 

Promover momentos 

de aprendizado 

culinário, visando o 

desenvolvimento 

pessoal e do grupo. 

Roda de conversa 

sobre a receita; 

 

Desenvolvimento 

da receita 

coletivamente; 

 

Momento de 

degustação; 

Equipamentos da 

cozinha e 

ingredientes da 

receita. 

Fomentar o 

protagonismo de 

crianças e 

adolescentes para 

empreendimentos 

sociais e de 

participação na vida 

 

Desenvolver ações 

socioeducativas 

para criança e 

adolescentes de 06 

anos a 14 anos e 11 

meses. 

 

8- Descrição da forma de acesso do usuário no serviço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Recursos humanos: 

Capacitação aos funcionários da Instituição uma vez por semana. 

 

Encaminhamento Recebido Número 

Demanda espontânea 0 

Busca ativa 0 

Poder Judiciário  0 

Ministério Público 0 

Conselho Tutelar 0 

Abordagem social 0 

CRAS 0 

CREAS 0 

Rede socioassistencial (entidades): 0 

Rede Setorial 0 

Inclusões  0 

Encaminhamentos expedidos Número 

Poder Judiciário 0 

Ministério Público 0 

Conselho Tutelar 0 

Abordagem social 0 

CRAS 0 

CREAS 0 

Rede socioassistencial (entidades): 0 

Rede Setorial:  0 



 

 

 

10- Descrever na tabela abaixo os usuários atendidos em ordem alfabética. 

 

Qtde. NOME DATA DE 

NASCIMENTO 

01 Alex Richard Silva Pereira 12/10/2005 

02 Ana Clara Fernandes dos Santos 19/08/2008 

03 Ângela Maria Ribeiro Pereira de Araújo 19/02/2009 

04 Daniel Cleyton de Jesus Gonçalves 21/05/2006 

05 Diogo Felipe Silva 27/10/2009 

06 Emerson Luis da Silva 25/12/2006 

07 Emilly Kelly Barros Oliveira Santos 28/05/2007 

08 Euler Henrique Ribeiro José 14/04/2009 

09 Francisco Henrique Souza Leite 07/04/2008 

10 Gisela Carla Motta 13/03/2005 

11 Heloísa Regina França da Silva 16/02/2007 

12 Hercules Patrick Porfíro de Araújo 03/05/2007 

13 João Vitor de Moraes de Oliveira 26/10/2004 

14 Jorge Henrique da Silva Oliveira 01/01/2011 

15 Júlia Beatriz Roque Alves 23/08/2005 

16 Kathelen Vitória Araújo Spagnollo 27/05/2006 

17 Leonardo Henrique da Silva Barboza 24/07/2008 

18 Luan Paiva da Silva 02/07/2009 

19 Lucas Isaias Motta da Silva 09/04/2009 

20 Luiza Vitória Motta da Silva 25/09/2007 

25 Marcelo Augusto Silvério 22/01/2005 

21 Marcelo Ribeiro Pereira de Araújo 17/04/2009 

23 Maria Eduarda Nunes Ribeiro 12/08/2009 

24 Maria Eduarda Santos de Lima 20/12/2007 

22 Maria Edurda Coletti Silvério 01/11/2010 

26 Matheus Fernando Ferreira Gonçalves 16/03/2009 

28 Nathaly Eduarda Tunes Cardoso 30/10/2008 

27 Nathan Henrique Mendes de S. Souza 15/08/2010 

29 Nilmar Cristian Cavalcanti da Luz 26/05/2006 

30 Noemi Ramos da Cruz Souza Passos 03/05/2006 

31 Otavio Luis Santos 05/11/2009 

32 Pedro Henrique Castro de Paula 10/01/2010 

33 Polyana Victória de Padua Costa 22/08/2010 

34 Rayssa Julia Martins da Silva 29/10/2008 

35 Rodrigo Henrique Martins da Silva 25/10/2004 

36 Samuel Hélio França da Silva 05/10/2003 

37 Thamyris Alves Medina 07/09/2009 

38 Tiago Henrique Ferreira Gonçalves 27/02/2010 

40 Victor Hugo Santos de Lima 09/11/2010 

39 Victória Moara Leite Tiburcio 11/09/2003 

41 Vitor Leandro Tiburcio Leite 11/09/2003 



 

 

 

42 Wislley Michel Pereira da Silva 17/03/2008 

 

11- Descrições das subvenções e repasse de material (espécie) 

 Município: SEMAS- (X) Subvenção Mensal  

(X) Alimentos 

( ) Material pedagógico 

 Estado: subvenção (  ) Emenda Parlamentar de Deputados ( ) 

 Federal: Subvenção (  ) Emenda Parlamentar de Deputados (  ) 

 Banco de Alimentos (  ) Recebe para fazer refeição?(  )  Qual refeição?_________ 

 Doação para usuário atendido no serviço? (  )  Qual critério da assistente 

social?________________. 

 Quantos usuários foram beneficiados pela doação no mês? (   ) 

 Doação para moradores do território? Qual critério da assistente 

Social?____________________.    

                                   

 Isenção de taxa de publicação do balanço no Diário Oficial (X)  

 Extrato de soja ()   

 Sec. Municipal da Educação: ()  

      Sec.Municipal da Saúde ( )  

 DAERP: ()   

 CMDCA (X) 

 Conselho do Idoso (  ) 

 Outras Prefeitura da região (  ) Quantas (      ) 

 Secretaria da Justiça Estadual ( ) 

 Outros: Instituto E.P.T.V; 

 

 

 

 

 

                                                 
 Pe. João Rípoli                                                                              Ana Paula Cavalcante R. Duarte 

 Presidente da Entidade                                                                   Assistente Social Provisória 

 FRASOL                                                                                                CRESS 46.673 
 


