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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES – MENSAL

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Instituto Caminho de Luz de Arte, filosofia e Educação 
Espírita.

PROCESSO Nº - Termo de Colaboração 02/2018

ICLARFE-
Instituto

Caminho de Luz
de Arte, Filosofia

e Educação
Espírita 

Serviço de
Convivência e
Fortalecimento

de Vínculos

Crianças e
Adolescentes de 06 a
17 anos e 11 meses MÊS / ATIVIDADE FEVEREIRO / 2019

Programada 60
Executada 30
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OBJETIVO DO SERVIÇO:

 Realizar  oficinas artísticas e culturais (dança e música),  artesanato, esporte, educação, saúde, informática, lazer, para
potencializar e qualificar as ações dos grupos do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) como
estratégias para tornar os encontros dos grupos atrativos para o diálogo e planejamento do temas a serem abordados
junto aos usuários,     voltados a interesses e expectativas do grupo (sexualidade, drogas, mercado de trabalho, primeiro
emprego, música, artes, esportes, etc.) visando a elevação de sua autoestima, a valorização dos sentimentos de amor e
respeito mútuo e a preservação de cuidados básicos, saúde física, mental, psicológica;

 Propiciar aos grupos do SCFV momentos de reflexão, dinâmicas em grupos oportunizando processos de valorização,
escuta, tomada de decisões sobre a própria vida e de seu grupo, resoluções de conflitos e divergências, reconhecimento
de limites e possibilidades de situações vividas, experiências de escolha e decisão coletivas, reconhecimento e nomeação
das emoções nas situações vividas, reconhecimento e admiração da diferença.

 Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes e no
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;

 Assegurar  espaços  de  referência  para  convívio  grupal,  comunitário  e  social  e  o  desenvolvimento  de  relações  de
afetividade, solidariedade e respeito mútuo;

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão critica da realidade
social e do mundo moderno;

 Contribuir para a inserção e reinserção e a permanência das crianças e dos adolescentes no sistema educacional;
 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social;
 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da Educação como direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre

o mundo do trabalho e competências especificas básicas.
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IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 

 - Prevenção de situações de risco pessoal e social;

 - Oferta continuada de ações e serviços da Política de Proteção Social Básica às crianças e adolescentes inseridos em 
famílias com contexto de vulnerabilidade de renda socioeconômica e fragilidade de vínculos familiares;

 - Ampliação dos espaços de convivência e fortalecimento dos vínculos de amizade, social e comunitário;

 - Diminuição do índice de crianças e adolescentes com comportamento de desinteresse aos estudos e faltas excessivas no
sistema educacional;

 - Diminuição de comportamento de indisciplina, bulling e outros conflitos na convivência escolar, social e familiar;

 - Fortalecimento dos vínculos de amizade e familiares;

 - Valorização e reconhecimento das potencialidades, talentos individuais e coletivos.

ATIVIDADES REALIZADAS: 

            Durante esse mês as ações foram desenvolvidas com crianças no período vespertino iniciando a formação dos grupos,
respeitando faixa etária, maturidade emocional e série escolar, objetivando a formação de quatro grupos com no máximo 15
(quinze) crianças por grupo. Devido ao número pequeno de um dos grupos foram então formados três grupos. Devido ainda se
encontrar em processo de contração dos oficineiros, as atividades desenvolvidas foram:
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 Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV) foi desenvolvido através de dinâmicas , grupos reflexivos

com cada grupo específico e rodas de conversas com todos usuários, abordando os seguintes temas:
-   Promover  a  participação  da  convivência  em grupo  e  consequentemente  o  convívio  social  aplicou-se  dinâmica  de
apresentação
 -  Capacidade de  demonstrar  cortesia  com o tema “Gentileza”  através da história  “Danilo  o  passageiro  do  trem”  na
sequencia roda de conversa sobre o tema e eixo.
- Convivência e direito de brincar em grupo através do lúdico.

           -  Capacidade de comunicar-se no grupo através de dinâmica da fala e mimica.
           - Reunião e dinâmica entre Psicóloga/técnica e o grupo de profissionais para planejamento e confecção  do
            cronograma diário.       

 Oficina do Saber:  conto de histórias, jogos lúdicos, cooperativos e didáticos.
 Oficina de Dança: oficinas de descontração, para exteriorização emocional e expressão corporal

 

RESULTADOS OBTIDOS: 
           Devido processo de recadastramento atingiu-se um percentual de 50% do programado. Porém a nível qualitativo observou-
se interesse e melhora nas relações de afetividade. Solidariedade e respeito mútuo, bem como o estímulo a outras crianças e
adolescentes  pertencentes ao meio social em que fazem parte, na participação do projeto, objetivando prevenção de situações
de risco pessoal e vulnerabilidade social.

TRANSPARENCIA DAS INFORMAÇÕES:
Site: WWW.caminhodeluz.org
Facebook: Caminho De Luz Pindorama

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
       Considerando os objetivos previstos no plano de trabalho a diretoria e equipe técnica do Instituto Caminho de Luz consideram
que mesmo o quadro de profissionais não ter ainda se formado por não ter havido tempo hábil na contratação, após a data do
termo de parceria, foram atingidas as metas iniciais.  Porém serão tomadas medidas alternativas que implementem a adequação

http://WWW.caminhodeluz.org/
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necessária para o desenvolvimento do projeto.

Local e data: 
     Pindorama, 10 de Abril de 2019.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO:

NOME COMPLETO: Ana Lucia Ferreira dos Santos Sousa

FUNÇÃO: Psicóloga/Coordenadora

_____________________________________
Assinatura e Carimbo 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Roda de Conversa (Dinâmica de Apresentação) – SCFV
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Atividades Recreativas
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Oficina do Saber

Aniversariantes do mês de Janeiro e Fevereiro


