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Apresentação
O Livro “Compartilhando Experiências: Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes das Or-
ganizações da Sociedade Civil de Santo André” que temos o pra-
zer de apresentar, por meio desta publicação, foi produzido pela 
Federação das Entidades Assistenciais de Santo André – FEASA e 
entidades que compõem a Rede de Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos – SCFV para crianças e adolescentes de 
06 a 15 anos, do município de Santo André.
Esta publicação apresenta algumas experiências das Entidades, 
por meio de práticas socioeducativas que tem o objetivo de mini-
mizar situações de risco das crianças e adolescentes em territórios 
de vulnerabilidade do município. As atividades apresentadas res-
peitam a diversidade cultural e econômica dos diferentes grupos e 
territórios compondo uma multiplicidade de olhares, em espaços 
de aprendizagem na perspectiva de formação para a vida.
Desenvolver ações socioeducativas exige articulação e composi-
ção com outros atores, como famílias, comunidade, escola e rede 
de atenção à criança e ao adolescente do município. Esta articu-
lação é fundamental para a efetividade da garantia de proteção, e 
para que os serviços não se confundam, e sim se complementem. 
Vale ressaltar que estas experiências apresentadas nesta publi-

cação, estão pautadas e reconhecidas pela Política de Assistência 
Social, e implementadas pelo Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, para oferta de um conjunto diversificado de oportunida-
des e de aprendizagens voltadas à Proteção Social, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo, o convívio e participação so-
cial, bem como o desenvolvimento das potencialidades emocio-
nais, sociais, físicas e cognitivas, num processo de articulação de 
saberes. 
A elaboração deste Livro contou com a participação dos coorde-
nadores e técnicos das entidades assistenciais que mobilizaram 
e sensibilizaram os educadores sociais para a construção de um 
documento voltado a ampliação, aprofundamento, pesquisa e dis-
cussões sobre infância, adolescência, resgatando metodologias 
para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Com esta iniciativa, a FEASA e as Entidades Assistenciais esperam 
divulgar o trabalho desta Rede de SCFV e contribuir para a refle-
xão das práticas socioeducativas dos profissionais que atuam com 
crianças e adolescentes. É fundamental que os leitores desta obra 
compreendam que os grupos sociais têm características próprias 
e por diferirem entre si apresentam diversas formas de ver e reco-
nhecer as práticas pedagógicas.



A certeza

de que estamos sempre

começando,

a certeza

de que é preciso continuar,

e a certeza

de que podemos ser interrompidos

antes de continuarmos.

Fazer da interrupção

um caminho novo,

da queda um passo de dança,

do medo uma escada,

do sonho uma ponte,

da procura um encontro.
Fernando Sabino
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Histórico da rede de entidades as-
sistenciais de Santo André - SP que 
compõem o serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos - SCFV 
para crianças e adolescentes



9Compartilhando        Experiências

Em Santo André o atendimento da criança e do adolescente no ho-
rário oposto ao escolar, iniciou timidamente, por parte de algumas 
Organizações Sociais, com projetos que se intitulavam “reforço es-
colar”. Esses projetos nasceram como uma ação compensatória da 
política de educação, em decorrência da baixa qualidade do ensino 
público e do pouco rendimento dos alunos da classe mais pobre da 
população que encontravam dificuldade no processo de alfabetiza-
ção e no desenvolvimento das operações matemáticas. 
Essas entidades normalmente estruturavam seu espaço usando o 
mesmo lay out das salas de aula tradicionais, dispondo quadro ne-
gro e carteiras enfileiradas umas atrás das outras. Dessa forma as 
crianças viam-se obrigadas a frequentar duas escolas: uma no ensi-
no formal e outra no então conhecido “reforço escolar”. Esse tipo de 
atendimento era muito bem aceito pelas famílias empobrecidas, pois 
também atendia a necessidade de proteção aos riscos da rua, princi-
palmente para os filhos de mães trabalhadoras.
Essas experiências foram mostrando, pouco a pouco, que o objetivo 
do rendimento escolar não era alcançado, pois as crianças perdiam 
a oportunidade de brincar mostrando-se desmotivadas pela falta de 
oportunidades lúdicas em sua rotina continuando, em sua maioria, 
com as mesmas dificuldades de aprendizagem em relação aos con-
teúdos curriculares.
Com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/1990), os debates sobre os direitos da infância começaram 
a se intensificar provocando um novo olhar para esse público que 
deixava de ser visto como adulto em miniatura e passava a ser con-
siderado como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. 
Neste novo contexto, o brincar foi se incorporando como um direi-
to da criança exigindo das Entidades uma revisão no seu funciona-
mento e na sua estrutura física.
A partir daí novas propostas pedagógicas e lúdicas foram sendo 
inseridas na rotina das entidades, mesclando lentamente o refor-
ço escolar com jogos, recreação, esporte, dança e outros recursos 
que serviam de atrativo para a frequência da criança, despertando 
nas Organizações um novo olhar para a real necessidade da crian-
ça e do adolescente.
Os avanços foram seguindo até que a nomenclatura “reforço escolar” 
fosse paulatinamente abolida. As entidades passaram então a intitu-
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lar esse programa como “Educação Complementar”; “Centro de Con-
vivência” e outros.
Nessa época a Assistência Social também rompia com o favoreci-
mento e a benesse aos menos favorecidos e dava seus primeiros 
passos para alcançar o patamar de política pública e constituir-se 
como direito.
Diante de um cenário novo que traz uma Lei de Proteção Integral à 
criança e ao adolescente e outra que eleva a Assistência Social à cate-
goria de política pública, as Organizações Sociais viram-se obrigadas 
a mudar seus conceitos, princípios e forma de atendimento, princi-
palmente aquelas que eram subsidiadas com recursos públicos e pre-
cisavam garantir essa receita em seus orçamentos.
A FEASA acompanhou de perto essas mudanças orientando as orga-
nizações sociais para que se atualizassem e qualificassem o atendi-
mento de seus usuários, e no ano de 2008, começou a reunir os pro-
fissionais dessas entidades, para debater e trocar experiências sobre 
esse serviço de atendimento à criança e ao adolescente. Esses encon-
tros ganharam inicialmente o nome de Encontro das Entidades que 
trabalham com o Programa de Educação Complementar.
Abriu-se a partir daí uma oportunidade de compartilhamento dos 
desafios e das conquistas dessas Entidades, funcionando como ins-
piração e referência para o alcance dos melhores resultados junto às 
crianças, aos adolescentes e famílias atendidas. Desses encontros 
surgiram propostas de trabalho com eixos temáticos; casas abertas 
dando visibilidade do trabalho para as famílias e a comunidade; te-
mas para enriquecimento das paradas pedagógicas; ideias de ofici-
nas; temas para trabalho com famílias e muitos outros.
O número de entidades que aderiram a esse tipo de programa foi au-
mentando gradativamente ganhando reconhecimento e valorização 
por parte das famílias e do próprio poder público. 
Com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais publicada 
em 2009, a nomenclatura Educação Complementar foi substituída 

por Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crian-
ças e Adolescentes. Em 2010 o Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome publicou as Orientações Técnicas deste Serviço 
compondo diretrizes para esse tipo de atendimento. Essas novas di-
retrizes foram tema de estudo e reflexão nos encontros realizados 
pela FEASA mantendo-se como norte para essas Organizações.
Ainda em 2010, a FEASA lançou seu 1º Encontro de Educadores So-
ciais do SCFV reunindo-os para integração, capacitação e troca de 
experiências. Estes encontros mantem-se como uma prática anu-
al da FEASA, sendo elaborado em parceria com os Coordenadores 
dessas Organizações.
Nesta trajetória do SCFV, a partir de 2012 a FEASA firmou parceria 
com a PAULUS, e as entidades foram contempladas com capacita-
ções e kits de livros Infanto juvenil do Programa Direito e Cidadania. 
Esse Programa vem contribuindo no aprimoramento do SCFV, con-
forme detalhado nas páginas seguintes.
No ano de 2013, a partir da Resolução nº 01/2013 do Conselho 
Nacional de Assistência Social iniciou-se o processo de reordena-
mento do SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social 
– SUAS. Essa pactuação provocou inquietações nas Organizações, 
pois foram desafiadas a atender situações de maior complexida-
de, para as quais não se sentiam preparadas. Neste período de 
transição, a FEASA teve um papel importante na articulação po-
lítica com a gestão municipal, no assessoramento desse Serviço 
e na sensibilização para que houvesse referenciamento aos CRAS 
– Centro de Referência de Assistência Social em seus territórios. 
Passado esse momento inicial, as Entidades foram, pouco a pou-
co, se adequando as novas exigências e hoje, encontram-se mais 
seguras para o atendimento de crianças e adolescentes com maior 
grau de vulnerabilidade e risco social, compreendendo que estes 
são os que mais precisam do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos.
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Concepções do SCFV para 
crianças e adolescentes

CRIANÇA:  
- Cidadão do presente, sujeito de direitos e protagonista de sua história;
- Pessoa em processo de construção de sua identidade;
- Pessoa em desenvolvimento que requer proteção e apoio para suprir 
suas necessidades biopsicossociais; 
- Pessoa com potencialidades que precisa ser estimulada em sua plenitude.

ADOLESCENTE:
- Cidadão do presente, sujeito de direitos e protagonista de sua história;
- Pessoa em processo de fortalecimento de sua identidade;
- Pessoa em fase de significativa de transformações que requer proteção e 
apoio para suprir as suas necessidades biopsicossociais;
- Pessoa em transição para vida adulta que experimenta novas escolhas e 
vivencia situações de conflitos.
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SCFV:
- Co-responsável e parceiro da família na educação social da criança 
e do adolescente;
Alternativa para permanência, proteção e apoio às situações de vul-
nerabilidade e risco social da criança e do adolescente, no período 
oposto à escola;
Serviço Socioassistencial tipificado pela Política de Assistência Social 
que possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento In-
tegral à Família (PAIF);
Realiza atividades compatíveis com as diversas etapas do desenvolvi-
mento da criança e do adolescente, organizando e ampliando trocas 
culturais e vivências, bem como o desenvolvimento de pertencimen-
to e de identidade;
Objetiva o atendimento e prevenção de risco social e ou pessoal de seus 
usuários, incentivando-os a buscar uma melhor qualidade de vida, na con-
dição de cidadãos.
Incentiva e favorece a participação da família e da comunidade para inte-
gração no processo socioeducativo da criança e do adolescente;
Garante o atendimento à família, na perspectiva do fortalecimento de vín-
culos afetivos;
Respeita o pluralismo de ideias, concepções e valores socioculturais;
Oferece ambiente afetivo e solidário, através de uma educação não for-
mal, apoiando-se nos quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fa-
zer, aprender a viver com os outros e aprender a ser;
Privilegia dentro da proposta pedagógica o lúdico e o recreativo como for-
ma de aprendizagem, propiciando o desenvolvimento de potencialidades 
e habilidades a partir do conceito das múltiplas inteligências, especial-
mente as inteligências interpessoal e intrapessoal, com vistas à cidadania.

FAMÍLIA:
- 1º Núcleo de convívio social, base da sociedade que conta com 
proteção do Estado;
- Grupo formado por consanguinidade ou não, com vínculos afetivos e de-
sempenho de papéis sociais, podendo apresentar diferentes composições;
- Responsável pela proteção e desenvolvimento biopsicossocial dos fi-
lhos/dependentes.

FUNÇÃO SOCIAL DO EDUCADOR:
- Auxilia a organização dos desejos e necessidades dos usuários, promo-
vendo sua emancipação e protagonismo;
- Organiza e facilita situações estruturadas de aprendizagem e de convívio 
social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos relevantes;
- Participa de atividades de planejamento, sistematiza e avalia o Serviço 
com a equipe de trabalho responsável pela execução;
- Possui um olhar mais crítico do meio social, compreendendo a história de 
vida dos usuários para identificação das melhores estratégias de atuação;
- Promove a diferença na vida do usuário, como alguém que acredita, esti-
mula, apresenta caminhos e ensina a reacender a autoconfiança;
- Respeita o ser humano em suas diferenças e suas convicções;
- Possui capacidade para perceber, na comunicação, os aspectos ocul-
tos à palavra dita.

Observação: Estas concepções foram elaboradas coletivamente pelos 
Coordenadores e Técnicos das Entidades Assistenciais nos encontros da 
Rede realizados pela FEASA.
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Categorias de educação social 
para uma ação libertadora
Paulo Freire (*) nos faz refletir sobre os saberes necessários à prática 
socioeducativa. Afirma que é preciso ter coragem para assumir-se com 
saberes incompletos, seres em construção, e apresenta a ética univer-
sal do ser humano como algo da própria natureza e do valor de se reco-
nhecer que somos, sim, seres condicionados, porém, não somos seres 
determinados e podemos ver a história como tempo de possibilidade 
e não de determinismo. 
Na construção da relação educador x educando, desenvolvida no tra-
balho dos educadores sociais, há que se refletir que a prática de ensinar 
não é meramente transmitir conhecimentos, mas, muito além disso, é 
tornar possível a produção, a construção desse saber, e que o educan-

do não pode ser tido ou considerar-se objeto de um determinado su-
jeito, mas que deve ser ele próprio, o sujeito da sua própria formação, 
construindo-a passo à passo. É necessário que o educador tenha cla-
reza de que tanto quem se forma pode formar ao ser formado, quanto 
àquele que forma se re-forma ao formar, pois quem ensina aprende a 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender (*).
Paulo Freire apresenta algumas categorias para uma educação 
social, ingredientes necessários para uma prática educativa dia-
lógica, categorias fundantes da educação como prática de liber-
dade que devem iluminar as ações dos educadores (**), que ao 
lado abaixo resumimos:

(*) Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Editora Paz e Terra, 1996.
(**) Educação como prática da liberdade. Editora Paz e Terra, 1978.
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AMOR: 
só o amor faz com que nos importemos com o outro e nos compro-
metemos verdadeiramente com ele, transpondo as barreiras do não 
conhecimento.

HUMILDADE: 
para ter uma compreensão do mundo e do outro, é preciso ter humil-
dade para me ver como um ser inacabado.

FÉ: 
na capacidade que o homem tem de criar e recriar.

CONFIANÇA: 
reconhece e confia na capacidade do homem.

ESPERANÇA: 
esperança que não é inerte, mas que propõe ação (esperançar: es-
perar agindo).

SOLIDARIEDADE: 
identificação com as dificuldades do outro.

Ao exercitar essas categorias, essa educação dialógica, torna-se pos-
sível construir com as crianças, adolescentes e suas famílias, um for-
te vínculo e esse vínculo é fundamental para uma prática pedagógica 
dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Uma 
prática que deve trilhar caminhos das desigualdades ouvindo antes de 
decidir e envolvendo os participantes deste Serviço. 



Ação Cristã Comunitária do Brasil 
Projeto Shalom

Rua São Judas Tadeu, 195, Vila Tibiriçá, Santo André/SP
contato@projetoshalom.org.br    

www.projetoshalom.org.br   
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 100 crianças e 
adolescentes de 06 a 17 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: atividades socioeducativas e culturais, por meio das 
oficinas de linguagem e comunicação, dança e musicalização. As ações são 
pautadas em experiências lúdicas, culturais, artísticas e musicais, como forma 
de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. 



18Compartilhando        Experiências

Atividade I Cooper-Ação

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e suas famílias. 

Objetivos: 
- Informar sobre importância do “Brincar” e os benefícios da interação dos 
pais/responsáveis neste momento de inúmeras mudanças dos filhos, con-
tribuindo o desenvolvimento, físico, psíquico e emocional;
- Situar, reforçar e fortalecer os vínculos familiares e os laços afetivos pre-
sentes e necessários nas relações; 
- Realizar uma atividade, onde as famílias vivenciassem a ludicidade en-
volvidas nas atividades propostas, que pudessem não apenas neste mo-
mento, mas para que também levar consigo a experiência e reproduzi-las 
em outros momentos.

Metodologia:
 Sabemos que outubro é comemorado o “Mês da Criança”, promovemos 
o encontro da família baseados nessa concepção, pois dessa forma pode-
ríamos utilizar da ludicidade e a sua carga afetiva, para sensibilizar e forta-
lecer vínculos familiares.
Utilizamos da técnica de jogos cooperativos, mesclando crianças, adoles-
centes e familiares, incentivando a cooperação, espirito de equipe e reali-
zando brincadeiras que são utilizadas cotidianamente no SCFV.
Aproveitamos a capacitação que uma das educadoras (participou sobre 
jogos cooperativos no 20º Congresso de Formação Profissional da FEA-
SA), o que foi aplicado nas oficinas realizadas na Instituição, atividades 
estas, que foram e são bem recebidas pelas crianças.
Devido ao grande número de participantes, foi decidida a formação de 
dois grupos distintos, e separados inicialmente em dois ambientes nas 
dependências da Instituição para melhor assimilação do objetivo final. Re-
alizamos as brincadeiras que cotidianamente fazemos com as crianças e 
adolescentes com as famílias presentes. 

Resultados alcançados:  
- Foi um momento muito rico e importante para todos que participaram, 
pois foi possível observar a reação de surpresa das crianças ao gesto de 
interação de seus responsáveis na dinâmica, comportamento este, que 
muitas vezes “escapam” de seu cotidiano;
- As crianças ficaram muito felizes em contribuir, cada qual ao seu “modo”, 
“tempo” e “raciocínio” e principalmente, sentirem-se “ouvidos” no mo-
mento que puderam “ensinar” os pais a realizar as tarefas propostas;
- Os adultos mais “receptivos” para a atividade proposta encorajavam os 
mais tímidos, direcionando os grupos para uma espontaneidade e entro-
samento entre si;
- Os filhos que se recusavam ou inibidos em relação à atividade ou ensinar 
os demais, acabaram sendo convencidos pelos pais, que se mostravam in-
teressados em aprender e, principalmente em participar da atividade, da 
forma como ela havia sido explicada pela equipe;
- Os pais se envolveram na atividade e a diversão foi garantida para 
todas as idades.
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Público alvo: adolescentes de 13 a 17 anos.

Objetivos: 
- Relatar a história de vida de uma criança atendida pela instituição e seu 
processo de formação; 
- Demonstrar que os trabalhos realizados com as crianças e adolescentes 
no SCFV estimulam o exercício da cidadania e o protagonismo juvenil;
- Incentivar os jovens a formular projeto de vida;
- Evidenciar a importância da família no processo de formação da criança 
e do adolescente.

Metodologia:
A história contada e ouvida possui uma extrema importância na formação 
de cada indivíduo, contribui para a criatividade e identificações para quem 
entra em contato com as mesmas. O contexto das histórias tece uma infi-
nidade de situações e vivências, dilemas ou dramas, mas a verdade acaba 
sendo “catalisadores de experiências”.
No período entre 1994 a 2002, o Projeto Shalom realizava atendimentos 
voltados exclusivamente a crianças na faixa etária de 03 a 06 anos de ida-
de, na educação infantil. Nessa época Rebecca frequentava a creche. A fa-
mília sempre residiu no Jardim Santo André e a criança era trazida por sua 
mãe, que percorria esse longo percurso com a filha todos os dias.
Em 2015 Rebecca volta na instituição, após concluir curso técnico em Mo-
das, se oferecendo para ser voluntária.  Iniciou uma turma do curso “De-
sign de Modas”, no qual aproximadamente dez meninas participaram.

Resultados alcançados: 
- Rebecca nos mostra que o ser humano em seu cerne, traz uma série de 
possibilidades, que necessita de estímulos, pois a partir do ensino de qua-
lidade na educação infantil ela realizou sua trajetória no ensino fundamen-
tal e médio, buscando formação técnica, fez o curso em Modelagem, de 
Tecnologia da Informação em ERP e Administração no SENAI;
- Prestou vestibular, sendo aprovada em três instituições de ensino: FAAM, 
FIAM e FMU e atualmente é aluna no curso de Bacharelado em Modas na 
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU);
- Rebecca tornou-se sujeito da própria história e fruto das suas escolhas, 
servindo de exemplo e incentivo para as adolescentes que frequentaram a 
oficina de modelagem;
- A história dessa jovem nos mostra que as atividades ofertadas no SCFV 
tais como as trocas culturais, vivências, a participação comunitária, o pro-
tagonismo juvenil, a valorização da família e outros, atuam como fio con-
dutor para novos projetos de vida. 

Atividade II Fazendo parte da história



Associação Beneficente Criança 
Cidadã de Santo André

Rua das Silveiras, 508, Vila Guiomar, Santo André/SP
abccsa@abccsa.com.br  

www.abccsa.com.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 80 crianças 
de 06 a 12 anos, no período da manhã e tarde em contra turno escolar.
Atividades oferecidas: Projeto Exército Cantado, Ética, Cidadania, 
Meio Ambiente, Inglês, Yoga, Jiu-Jitsu e Teatro. Ainda contamos com 
Três profissionais voluntários na área de Psicóloga, Odontologia e 
Nutrição. 
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Atividade I Alimentação Saudável

Público alvo: crianças de 06 a 12 anos.

Objetivos: 
- Promover o conhecimento da importância dos hábitos alimentares, o 
valor que os alimentos têm para a nossa saúde, conscientizando-os para 
uma alimentação saudável e natural;
- Identificar os diferentes tipos de alimentos, oportunizando apreciação 
dos variados tipos de alimentos;
- Conscientizar as crianças sobre a importância de uma boa alimentação.

Metodologia: 
- Iniciar a atividade explicando a importância de uma alimentação saudável;
- Orientá-los sobre a importância de não consumir produtos industrializados;
- Mostrar a divisão dos alimentos na Pirâmide Alimentar;
- Explicar a origem dos alimentos (animal, vegetal e mineral);
- Apresentar um vídeo sobre alimentação saudável;
- Construção da pirâmide alimentar através de recortes de revista;
- Confecção do cardápio;
- Oficina de Culinária.

Resultados alcançados:  
- As crianças compreenderam a necessidade da alimentação saudável;
Minimização do consumo de produtos industrializados, de frituras, de en-
latados e embutidos;
- Houve algumas mudanças de hábito, acreditamos que elas entenderam 
que com estes hábitos mais saudáveis podemos viver melhor. 
- Reconheceram que os alimentos auxiliam na prevenção e controle de al-
gumas doenças e obesidade. 
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Público alvo: crianças de 06 a 12 anos.

Objetivos: 
- Estimular a criatividade, o respeito e a sensibilidade em relação à 
Terra, apresentando alternativas artísticas que propiciem uma maior 
consciência ambiental. 

Metodologia:
Essa atividade foi realizada em parceria com o Parque Escola, A seleção 
de solos argilosos para utilização na fabricação da tinta foi essencial para a 
qualidade da pintura. Dessa forma, o manuseio de cada amostra de terra, 
seca ou umedecida, permite o conhecimento das diferentes texturas e a 
abordagem sobre a importância desta característica para a adequada uti-
lização do solo. A relação do solo com a água no meio ambiente, também 
foi explorada durante a oficina, ressaltando-se a interdependência entre 
os dois e o papel do solo na filtragem da água. 

Resultados alcançados: 
- As crianças aprenderam que substâncias retiradas da natureza como ter-
ras, vegetais e frutos dão origem a vários pigmentos que podem ser trans-
formados em tintas.

Atividade II Oficina de Tintas Naturais com 
Terra em parceria com o Parque Escola



Associação Beneficente e Cultural 
São Jerônimo Emiliani

Rua Rodrigues da Costa, 10, Vila Rica, Santo André/SP
nucleosaojeronimo@outlook.com
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 200 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Musicalidade, Artesanato, Expressão Corporal, Litera-
tura (a arte das Palavras), Teatro e Tecnologia.
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Atividade I Tenda Literária

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.
 
Objetivos: 
- Melhorar o desempenho dos usuários através da leitura;
- Ampliar o repertório literário;
- Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial cognitivo e criativo; 
- Incentivar a prática da leitura fora do âmbito escolar, pelo uso de di-
ferentes títulos e autores;
- Despertar habilidades de ler, interpretar e expressar nas diferentes 
áreas do conhecimento;
- Incentivar a leitura e a criatividade, visando desenvolver as potencia-
lidades de comunicação.

Metodologia:
É fácil perceber que os usuários cada vez mais se afastam e se 
desinteressam pela leitura. Baseando-se nesses fatos, surge uma 
grande questão: como incentivar a prática da leitura através de 
pequenas mudanças?
Através deste questionamento oferecer um espaço dentro da associa-
ção que não exerça nenhuma obrigatoriedade e que permita uma ex-
periência individual, despertando a pratica da leitura. Nela os usuários 
terão de fácil acesso às leituras diversas do conhecimento humano. 
Como extensão deste projeto e com base nos mesmos questionamen-
tos inserimos a geladeira literária que disponibiliza livros dos mais va-
riados títulos, oferecendo assim como a tenda um espaço descontra-
ído, criativo e de liberdade para construção de cidadãos críticos e que 
proponham soluções sustentáveis para um país cada vez mais carente 
deste tipo de intervenções.

Resultado alcançados:
- A leitura possibilitou um processo no qual o leitor teve um trabalho 
ativo de construção e busca;
- Observou-se que desde a fundação até a data atual existiram gran-
des mudanças no que diz respeito as atitudes dos usuários a procura 
de novos títulos literários, conhecendo o seu histórico de funciona-
mento percebe-se o gradativo crescimento de resultados positivos 
dentro dos serviços prestados. 
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Público alvo: crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. 

Objetivos:
- Despertar nos usuários e na comunidade, a necessidade de se envol-
verem nas ações de Meio;
- Ambiente para melhoria da qualidade de vida;
- Estimular o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a proble-
mática ambiental e social;
- Promover a vinculação de uma compreensão integrada entre meio 
ambiente, ética, educação, trabalho e as práticas sociais como garan-
tia de continuidade e permanência do processo socioeducativo;
- Envolver a comunidade nas Campanhas de Combate à Dengue, con-
servação dos bens da Associação e destino adequado do lixo.

Metodologia:
Dentro do projeto “Paz É Semear Atitudes” foi produzido materiais pu-
blicitários, cartazes, folders e etc.
Mobilizou-se a Associação e a comunidade com a finalidade de orga-
nizar caminhadas e mutirões que promoveram a coleta seletiva de 
objetos descartáveis (plástico, lixo eletrônicos, papel, metais etc.) 
para posterior venda e utilização dos recursos na horta.
Ao final foi promovido a socialização das atividades desenvolvidas 
num encontro coletivo.

Atividade II Mobilização Social Paz É Semear 
Atitudes

Resultado Alcançados: 
- Observamos a motivação e comprometimento dos usuários na reali-
zação de todas as ações planejadas;
- Houve integração na Caminhada até o parque Ana Brandão (3,8Km), 
conscientizando e fazendo a coleta dos objetos que estavam na rua, 
quebrando paradigmas na comunidade;
- O Projeto foi bem-sucedido, pois alcançou os objetivos propostos e 
percebemos nos usuários e na comunidade, mudanças de atitudes na 
conservação e respeito ao meio ambiente.



Associação Civil Projeto Juventude 
Esperança do Amanhã - JEDA

Rua Eduardo Monteiro, 496, Jardim Bela Vista, Santo André/SP
pedagogico@projetojeda.org.br

www.projetojeda.com.br 
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 550 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Oficinas socioeducativas nas vertentes da dança, músi-
ca e teatro; acolhimento institucional e aprendizagem profissional. Todas elas, 
respaldadas pelo atendimento Socioassistencial das crianças, adolescentes e 
suas famílias, junto às políticas de saúde, educação e o poder público.
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Atividade I Da semente nasce o fruto

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
Fomentar a reflexão, socialização e cooperação entre educadores, 
educandos e comunidade, acerca do cuidado com o meio ambien-
te, em vista do tema da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016 
“Casa comum, nossa responsabilidade!”

Metodologia: 
Realizou-se um agendamento com monitoramento para uma visita 
ao Parque da Baronesa em Santo André, no início do ano de 2016. No 
decorrer da visita foi apresentado o Parque, a história do local, várias 
espécies de vegetais, bem como a necessidade do cuidar do espaço em 
que vivemos, complementando a inicialização já direcionada em roda 
de conversa no espaço/JEDA. Durante a visita, foi oferecido ao grupo 
duas mudas de ameixeira, para plantio, com a proposta de retornar um 
ano depois para acompanhamento do desenvolvimento das mesmas. 
Todo o contexto foi permeado pelo tema da Campanha da Fraternida-
de Ecumênica 2016 “Casa comum, nossa responsabilidade!”, tratando 
da cidadania como profundo e perene exercício.

Resultados alcançados: 
- Realização de ações espontâneas ao longo do ano, momentos estes, 
que culminaram no plantio e a ação de limpeza do parque Baronesa.
- Compreensão do processo de civismo, cooperatividade, responsabi-
lidade, entre outros aspectos, ao passo que os envolvidos refletiram 
de forma pessoal e coletiva acerca do cuidado com o meio ambiente, 
efetivando o plantio de 02 (duas) mudas de ameixeira. 
- Despertou o desejo e o trilhar de uma nova atividade, legitimando o 
título desta, “Da semente nasce o fruto”; assim, os envolvidos se orga-
nizaram para uma campanha de arrecadação de óleo usado, em vista 
da sustentabilidade ambiental.
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Público alvo: adolescentes de 15 a 17 anos.

Objetivos: 
Trabalhar na prática conceitos de cidadania e protagonismo juvenil.

Metodologia: 
Foi agendado visita à Câmara Municipal de Santo André, com moni-
toramento, oportunizando aos adolescentes conhecimentos sobre 
a rotina do poder legislativo da cidade. Os adolescentes foram re-
cepcionados pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Almir 
Cicote, e demais parlamentares, possibilitando a vivência de uma 
sessão ordinária. Tiveram ainda, a possibilidade de esclarecer algu-
mas dúvidas com os vereadores, tendo o tema referente ao trans-
porte público mais questionado.
No decorrer da sessão os adolescentes puderam se pronunciar na ple-
nária, sendo a   presença do grupo ressaltada positivamente por todos 
os parlamentares.

Atividade II Visita a Câmara Municipal de 
Santo André

Resultados alcançados: 
- Maior conhecimento de como são feitas as leis que regem nossa cidade. 
Estímulo ao protagonismo juvenil na sociedade, sugerindo propostas e 
participando politicamente na comunidade.



Associação Lar Menino Jesus 
Centro Comunitário Dom Jorge

Rua Piracanjuba, 542, Parque João Ramalho, Santo André/SP
ccdj@uol.com.br/ almj@uol.com.br 

www.almj.com.br  
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 90 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Atividades que estimulam a convivência social e a par-
ticipação cidadã, com temas atuais e pertinentes, sobre os pilares: Meio Am-
biente, Ética, Educação e Cidadania Arte e Práticas Corporais.
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Atividade I A boneca- fortalecendo vínculos
Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Despertar a responsabilidade, o cuidar;
- Aumentar a afetividade, a atenção e o momento de escuta entre as crianças;
- Envolver os pais nas práticas pedagógicas;
- Estimular a expressão verbal entre as crianças.

Metodologia: 
Foram selecionados algumas bonecas e bonecos, e em seguida as crian-
ças puderam escolher um nome para cada, sendo que cada um tinha uma 
agenda de viagem.
O projeto teve o sistema de rodizio, cada fim de semana a (o) boneca (o) 
foram para uma família. As famílias estiveram envolvidas com a propos-
ta, estimulando e orientando os filhos nos cuidados com sua (seu) nova 
(o) amiga (o), assim como ajudá-los com os registros dos momentos que 
passaram juntos, na agenda de viagem. Por fim a cada segunda feira, foi 
proporcionado um momento na roda de conversa para contar aos colegas, 
como foi o fim de semana com a (o) boneca (o).

Resultados alcançados: 
- Participação efetiva dos pais e familiares, desde os registros, até em pos-
tagens nas redes sociais;
- Atenção e afetividade mais apurada para com o outro, consequentemen-
te o respeito entre eles ganhou espaço;
- Momento de escutar na roda de conversa supervalorizado;
- O vínculo afetivo entre os grupos foi criado, a vida pessoal compartilhada 
e admirada com respeito;
- A responsabilidade, foi expressada sempre com carinho: “Eu cuidei muito 
bem dela!”, “Fiz uma cama para ele!”, “Levei-a para almoçar!”, “Caiu molho 
tia, mas eu lavei a roupinha!”;
- Desenvolvimento de boas maneiras e virtudes como: coragem, honesti-
dade e companheirismo.
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Público alvo: crianças e adolescentes de 08 a 15 anos.

Objetivos: 
- Desenvolver o conhecimento da utilização consciente de recursos 
financeiros, com enfoque no aprender a fazer compras de alimentos 
saudáveis, observando o vencimento e a quantidade a ser utilizada;
- Propiciar uma reflexão sobre relação saudável, equilibrada e respon-
sável em relação ao dinheiro;
- Despertar a responsabilidade e o consumo consciente;
- Estimular a participação na comunidade, valorizando a economia local.

Metodologia: 
Para as atividades de culinária sempre se faz necessário a compra de 
um ou outro item alimentício, surgiu assim a oportunidade de ensi-
nar os maiores a lidar com a questão financeira através de saídas para 
o mercado e rodas de conversa. Primeiramente solicitou-se aos pais 
autorização, e assim que houve o retorno, as crianças foram divididas 
em pequenos grupos para a saída com a educadora. Antes da saída ao 
mercado, as crianças e adolescentes retiraram um valor em dinheiro 
na coordenação para a realização da compra. No mercado a educadora 
apresenta as principais diferenças entre atacado e varejo, como identi-
ficar os preços dentro dessas opções e avaliar se é viável a aquisição do 
produto de acordo com quantidade de itens através de uma pequena 
pesquisa, ao retornar eles devem devolver o troco e apresentar a nota 
fiscal para a prestação de contas, bem como refletir sobre a relação 
saudável e equilibrada, e o consumo consciente. 

Atividade II Projeto Educação Financeira

Resultados alcançados: 
- A aceitação e confiança imediata dos responsáveis, autorizando a sa-
ída das crianças com a educadora.
- A conscientização sobre o valor do dinheiro, do produto e a importân-
cia do consumo consciente na vida pessoal e na Instituição foi eviden-
ciado nas rodas de conversas e na visita ao mercado local;
- O vínculo comunitário foi aprimorado e valorizado pelas crianças e 
adolescentes;
- A maneira que as crianças e adolescentes se envolveram no projeto 
como um todo, assumindo uma postura mais atenciosa e respeitosa 
para com a educadora.



Casa de Lucas Núcleo Beneficente 
Educacional

Rua Cel. P. M. Celestino Henrique Fernandez, 80, Vila Aquilino, Santo André/SP
c.lucasnbe@uol.com.br 

www.casadelucas.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 125 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Atividades socioeducativas, a partir de um Tema Gera-
dor escolhido pelos usuários. Estes temas têm como ideia central as questões 
de relacionamento humano, convivência e exercício da cidadania, e são reali-
zadas através das áreas de Filosofia para crianças, Educação Socioambiental, 
Arte Educação, Músicas e Canto, Jogos lógicos, recreativos e cooperativos, 
Atividades Físicas. Apoio à Saúde Física e Emocional e 2 Refeições diárias.
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Atividade I Socorristas do Bem

Público alvo: crianças de 09 a 10 anos. 

Objetivos: 
- Colaborar para as relações interpessoais;
- Fortalecimento de vínculos com familiares e integrantes da 
organização;
- Estimular o exercício da alteridade;
- Exercer a cidadania;
- Construir bons encontros através da arte do palhaço e do diálogo.

Metodologia: 
A palhaçaria foi o recurso utilizado para estimular o protagonismo, 
exercício da alteridade e promover integração das crianças com os 
convidados, familiares e funcionários da instituição durante o evento 
“Casa Aberta”, levando alegria e o sorriso como remédio para melhora 
do humor. Cada criança foi convidada a buscar o palhaço dentro de si, 
reconhecendo sua alegria natural, suas caretas engraçadas e acredi-
tando no poder do sorriso. Criaram a partir de seus pertences uma in-
dumentária para dar vida ao seu personagem, que ganhou junto com 
a roupa também um nome. Cada socorrista criou uma caixinha de re-
médio (Pílulas da Alegria), caixa com balinhas, para oferecer a quem 
precisasse.
Foram realizados exercícios de interpretação afim de cada criança 
criasse seu personagem a partir de seus recursos pessoais.

Resultados alcançados: 
- Fortalecimento dos vínculos com familiares, convidados e funcioná-
rios da organização;
- Estimulou a criatividade de cada criança ao criar um personagem e 
indumentária;
- Reconhecimento dos talentos explorados na atividade;
- Aguçou a sensibilidade quanto ao universo do outro e estimulou a 
iniciativa de interagir com ele;
- Promoveu o autoconhecimento e protagonismo;
- Promoveu ambiente de descontração e alegria.
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Público alvo:  crianças de 08 a10 anos. 

Objetivos: 
- Oportunizar à criança, atividades que lhe possibilitem o conhecimen-
to de si mesma e dos demais membros do grupo, a fim de elevar a sua 
autoestima;
- Integrar-se de forma efetiva e carinhosa com todos os colegas;
- Desenvolver dinâmicas e brincadeiras, promovendo a socialização e 
interação.

Metodologia: 
O projeto foi desenvolvido através de dinâmicas e atividade plástica.
Dinâmica: Autoconhecimento    
Esta foi uma atividade que ajudou a turma no autoconhecimento. Os 
exercícios foram feitos em frente ao espelho, com o objetivo de inves-
tigar o que está por trás do comportamento de cada um.
Autorretrato utilizando o espelho
Em seguida cada criança realizou o autorretrato observando-se no es-
pelho utilizando a técnica de pintura a guache.  

Resultados alcançados: 
- Possibilitou autoconhecimento e a valorização da autoimagem;
- Respeito às características físicas e modo de ser de cada um;
- Percepção da diversidade do grupo;
- Descoberta do potencial e habilidades na reprodução da autoimagem 
através da pintura a gauche;
- Promoção da autoestima e sentimento de satisfação pessoal.

Atividade II EU sou assim 



Casa Lions de Adolescentes de Santo 
André - CLASA

Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira, 50, Vila Guiomar, Santo André/SP
clasa@clasa.org.br 

www.clasa.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 125 adolescen-
tes de 13 a 17 anos, no período da tarde.
Atividades oferecidas: Encontros intergeracionais, Atividades socioeduca-
tivas, Oficinas Poliesportivas, Projeto Oficinas Optativas: Oficina de Arte e 
Cultura, Oficina de Musicalização, Oficina de Saúde Emocional, Oficina de 
Customização de Roupas, Projeto Sexualidade em debate e Encontros socio-
educativos com famílias.
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Atividade I Encontro Intergeracional- Almoço 

de Confraternização em Família 

Público alvo: adolescentes de 13 a 17 anos e suas famílias. 

Objetivos: 
Propiciar um ambiente acolhedor, descontraído e divertido que favo-
reça a interação, a valorização da convivência entre adolescentes e fa-
miliares, e também o sentimento de pertença em relação à entidade 
prevenindo o rompimento de vínculos familiares e sociais.

Metodologia: 
Produção de convites para os familiares e também de enfeites para 
decorar o ambiente; organização do espaço; produção de vídeo com 
fotos para exibição; ensaios de músicas e danças para apresentação 
cultural; realização de show de talentos; preparo de um almoço para 
todos os convidados; reuniões pedagógicas; sensibilização de todos os 
funcionários (cozinha, administração, limpeza, manutenção, coorde-
nação) para o fortalecimento de uma proposta de trabalho interdisci-
plinar; mobilização de equipes para captação de recursos e parcerias.
Todo o processo (produção de convites, enfeites, vídeo, organização 
do espaço, ensaios e apresentações culturais) se desenvolveu com 
ideias, opiniões e participação dos adolescentes do SCFV. 

Resultados alcançados: 
- Valorização da participação dos familiares por parte dos adolescentes;
- O fortalecimento de vínculos entre família, usuário e instituição;
- Sensibilização sobre a importância da família junto à Instituição 
para o desenvolvimento e construção dos adolescentes em seus pa-
péis sociais;
- Promoção e fortalecimento do sentimento de pertença em relação 
ao espaço;
- Oportunidade de conhecer as atividades ofertadas;
- A satisfação dos adolescentes em poder demonstrar suas habilidades 
e talentos aos seus familiares;
- Reconhecimento das potencialidades dos adolescentes, contribuindo 
para melhora da autoestima. 



43Compartilhando        Experiências

Público alvo:  adolescentes de 15 a 17 anos.

Objetivos: 
Oportunizar uma plataforma de comunicação, que possibilite ao par-
ticipante expressar suas ideias e opiniões sobre os acontecimentos e 
ações realizadas pela Instituição, bem como temas diversos em que os 
adolescentes exerçam seu protagonismo cultural e intelectual.

Metodologia: 
Rodas de conversa, entrevistas, pesquisas, produção e revisão de tex-
tos, recursos audiovisuais (vídeos, áudios, fotografias), fóruns para de-
bates, layout e produção do jornal, visita ao Diário do Grande ABC.

Resultados alcançados:
- Envolvimento por parte dos adolescentes;
- Valorização do trabalho em equipe;
- Respeito a opiniões diferentes;
- Ampliação do repertório cultural;
- Utilização das mídias digitais;
- Desenvolvimento intelectual;
- Conhecimento do funcionamento de um jornal;
- Melhora da criticidade, comunicação oral e escrita.

Atividade II Oficina de Jornal 



Centro de Educação Infantil 
Ciranda

Estrada da Cata Preta, 850, Vila João Ramalho, Santo André/SP
comunidade.ciranda@redebeneditina.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 50 crianças, no 
período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Jogos Recreativos, Atividades de Movimentos, Roda 
de Conversa, Atividades de Raciocínio Lógico, Trabalhos Manuais, Projeto Ali-
mentação Saudável, Leitura e Contação de História, Teatro e Dramatização, 
Música, Passeios Externos e outras atividades no dia a dia. 
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Atividade I Tente invente, faça uma 

receita diferente 

Público alvo: crianças de 06 a 10 anos.

Objetivos: 
- Estimular a alimentação saudável, buscando a promoção de bons hábi-
tos alimentares e o consumo consciente; 
- Identificar os diferentes tipos de alimentos e conhecer a importância nu-
tritiva de cada um deles para a nossa saúde;
- Identificar as preferências alimentares das crianças;
- Sensibilizar as crianças sobre a importância de se alimentarem de forma 
correta, afim de minimizar problemas de saúde
- Promover atividades lúdicas que aproximem as crianças dos alimentos 
de maneira prazerosa.

Metodologia: 
Esse Projeto foi realizado para as crianças devido ao desperdício e baixa 
aceitação de alguns alimentos. A má alimentação é motivo de preocupa-
ção, visto que o mercado oferece uma enorme quantidade de produtos 
alimentícios que, por meio da mídia, invadem as nossas casas e tornam os 
hábitos alimentares bastante inadequados. Para introduzir esse projeto, 
realizamos uma pesquisa sobre os hábitos alimentares das crianças, e per-
cebemos que os alimentos consumidos não eram nada saudáveis, desta 
forma sentimos a necessidade de trabalhar este tema. Aproveitamos uma 
roda de conversa e apresentamos o projeto para as crianças, que ficaram 
empolgados para iniciarem o desenvolvimento o mais breve possível 
O projeto foi iniciado com uma pequena horta, onde as crianças cuidavam 
diariamente até o momento de colher, preparar e se deliciarem com os 
alimentos. Pedimos para as crianças trazerem receitas da mamãe ou da 
vovó, para discutirmos em roda, quais eram saudáveis, o valor nutricio-
nal, o valor calórico desses alimentos, e após o diálogo uma receita era 

escolhida e preparadas por eles, e depois escrita para socializarem para as 
famílias. Essa etapa se repetia quinzenalmente.
Outra etapa muito gratificante, foi o trabalho com os rótulos de embala-
gem de alimentos - para que as crianças pudessem conhecer as consequ-
ências dos aditivos químicos quando consomem alimentos industrializa-
dos, fizemos um mural e assistimos vídeos com as informações - e sobre 
os alimentos. Aproveitando esses rótulos, foram montadas duas pirâmi-
des, uma com alimentos saudáveis e outra com alimentos não saudáveis. 
Realizamos também, uma peça de teatro com as crianças referente ao 
tema, reforçando a importância de experimentar todos os alimentos mes-
mo aqueles que não gostamos, mas que será importante para nossa saúde. 
E finalizamos o projeto com o livro de receita realizadas durante o projeto. 

Resultados alcançados: 
- Não existem mais desperdícios de alimentos na Instituição;
- As crianças compreenderam a importância de experimentar os alimen-
tos e separar o que é alimento saudável do não saudável;
- Preocupam-se com a higienização dos alimentos antes do consumo e 
com a apresentação dos pratos, da mesa e utensílios a serem utilizados;
- Eles mesmos construíram um jogo americano para colocar na 
mesa a cada refeição, e após a refeição cada criança faz a higieniza-
ção dos mesmos;
- As crianças estão mais cooperativas umas com as outras, percebem a im-
portância de estarem juntas e se respeitarem no momento das refeições, 
bem como valorizam os momentos de partilha; 
- A imensa satisfação em preparar e degustar o próprio alimento;
- Melhoram a leitura e a escrita;
- Aprenderam a fazer a separação do lixo.
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Público alvo:  crianças de 06 a 10 anos.

Objetivos: 
- Ampliar o repertório musical e suas expressões;
- Oportunizar através desta experiência, o ingresso das crianças na 
arte musical;
- Desenvolver a sensibilidade ao ritmo, percepção, coordenação e memória; 
- Conhecer as diversidades musicais, e descobrir talentos;
- Estimular a linguagem,  respiração correta e o enriquecimento do vo-
cabulário  por meio da música;
- Oportunizar o desenvolvimento da concentração, atenção, criativida-
de e cooperação;
- Promover, a partir da música, integração das crianças, dando-lhes 
oportunidade de expressar sensações, sentimentos e pensamentos, 
ampliando assim o seu conhecimento de mundo.

Metodologia: 
Tudo começou com o projeto música. Iniciamos  com a construção de 
uma bandinha com materiais recicláveis, como casca de coco, pedaços 
de cabo de vassoura, copos de danones, tampinhas, chaves,  caixas, 
todos os materiais enviados pelas famílias. Construímos pandeiros, 
baquetas, tambor, xiquexique, pau de chuva, chocalhos e cuíca. Com 
a bandinha podiamos acompanhar o ritmo  das músicas com palmas 
e alguns movimentos corporais. Formamos grupos para fazer imita-
ções com mímica e ritmo musical, percebendo os sons com os olhos 
fechados de fora e dentro da sala. Foi pesquisa sobre manifestações 
folclóricas de caráter musical, os ritmos das regiões de seus pais e avós, 
para que pudessem comparar os ritmos e tipos de músicas de cada re-

Atividade II Cantar, Cantar para 
alegria chegar 

gião. Outra atividade foi o de observação aos sons e ritmos que temos 
na natureza, do vento, da água, chuva, trovão e das árvores, todos os 
sons foram gravados para que fossem reproduzidos  para eles pudessem 
ouvir em roda num espaço fechado para que as crianças percebessem a 
diferença entre os mesmos, e depois reproduzirem com seus instrumen-
tos. Nesses momentos, a concentração se faz presente e a curiosidade 
despertada, comparações são feitas com músicas ouvidas e a percep-
ção despertada. Identificamos ritmos musicais através de CD´S, fizemos 
brincadeiras de ser cantores, interpretar algumas músicas, e nessas brin-
cadeiras montamos algumas apresentações para as famílias.

Resultados alcançados:  
- Reconhecem os tipos de músicas e sabem os nomes dos instrumentos;
- Aprenderam a construir os instrumentos e reutilizar os materiais reci-
cláveis para construir outras coisas; 
- Aprenderam a cantar acompanhando o ritmo da música e a manusear 
alguns instrumentos musicais;
- Classificar os instrumentos, pelas diferenças e semelhanças;
- As crianças ficaram mais cooperativas e se socializando harmoniosa-
mente umas com as outras; 
- Estão se expressando com clareza, demonstrando organização no 
pensamento e sentimentos;
- Estão aceitando ouvir outros tipos de músicas que não fazem parte do 
seu repertório comum ou familiar;
- Estão sendo protagonistas das apresentações, com suas escolhas 
musicais, compromisso e desinibição ao se apresentar;
- As crianças estão mais alegres, participativas, criativas, concentradas, 
calmas e a auto estima elevada. Esses foram os resultados que a músi-
ca trouxe para nosso grupo. 



Entidade Social Todo Mundo Feliz

Rua Brasilio Machado, 200, Vila Príncipe de Gales, Santo André/SP
falecom@todomundofeliz.org.br 

www.todomundofeliz.org.br 
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 39 crianças de 
06 a 12 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Alimentação adequada e atividades socioeducativas, 
por meio de experiências lúdicas, culturais, vivências artísticas, projetos e ofi-
cinas, que favorecem o desenvolvimento, o convívio familiar e social, contri-
buindo para que as crianças desenvolvam a expressão crítica, sociabilidade, 
autonomia, repertório cultural e conhecimento.
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Atividade I Projeto Artes e Música

Público alvo: crianças de 06 a 12 anos.

Objetivos: 
- Conhecer diversos artistas e músicos possibilitando que ampliem seu 
repertório artístico e musical;
- Conhecer o contexto histórico do período em que viveu determinado 
artista e músico;
- Conhecer novas culturas, ampliando a visão de mundo.

Metodologia: 
Apresentação de artistas ou músicos, um pouco de sua história e algu-
mas de suas obras (pinturas, desenhos, esculturas) e/ou músicas.
As crianças foram estimuladas a ampliar sua visão de mundo e seu re-
pertório cultural, como também, entender que a arte influencia e é in-
fluenciada pela história do mundo em que vivemos.
Foram propostas atividades práticas, com o manuseio de diversos ma-
teriais, expondo as atividades para os demais colegas em roda de con-
versa ou nos murais da entidade.
Também foram realizadas visitas às exposições de artes, produções ar-
tísticas e apresentações musicais ou teatrais.

Resultados alcançados: 
- Ampliação da visão de mundo;
- Apreciação do movimento artístico mundial;
- Ampliação do repertório musical;
- Aprimoramento artístico;
- Autoconfiança e autoestima;
- Reconhecimento da arte como meio de manifestação social e cultural.
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Público alvo:  crianças de 06 a 12 anos.

Objetivos: 
- Vivenciar momentos de lazer;
- Fortalecer vínculos afetivos;
- Participar de brincadeiras cooperativas;
- Incentivar o acolhimento ao próximo;
- Valorizar o espaço da Instituição.

Metodologia: 
As crianças permaneceram durante uma noite na Instituição, oportuni-
zando a interação entre as duas turmas atendidas pelo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de Vínculos.  
Nesta noite foram realizadas atividades sugeridas pelas crianças (re-
creação, fogueira e cinema). Foi um momento criado para celebrar-
mos a amizade e para o lazer das crianças, já que muitos nunca tiveram 
oportunidade de participar de uma experiência como esta.

Atividade II Acampadentro 

Resultados alcançados: 
- Valorização da amizade;
- Participação das famílias;
- Valorização do programa SCFV;
- Ampliação dos vínculos afetivos;
- Valorização do brincar;
- Bem-estar emocional;
- Troca de vivências;
- Autonomia.



Instituição Assistencial Casa do 
Caminho Ananias

Rua dos Maristas, 20, Jardim Santo André, Santo André/SP
caminho.ananias@hotmail.com  

www.casadocaminhoananias.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 125 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Oficina de dança, teatro, Percussão, incentivo à leitu-
ra, Prevenção e Educação em Saúde, Orientação Nutricional; Informática:  ati-
vidades pontuais e pesquisas escolares; Algumas vezes abrimos espaço para 
familiares ou pessoas das comunidades fazer currículo. Projeto em desenvol-
vimento: A Religião no Cotidiano.
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Atividade I Pequeno Circuito

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Desenvolver a coordenação motora por meio de habilidades como 
andar, correr, subir, descer, saltar e rastejar todas aliadas a aspectos 
como concentração, equilíbrio, agilidade, noções espaciais e temporais, 
sempre privilegiando o trabalho coletivo, a ludicidade e a superação em 
cumprir os desafios.  
- Fazer com que a crianças e adolescentes sejam mais ativos, para que ob-
tenham um crescimento saudável e acostumem-se com bons hábitos.   

Metodologia: 
As atividades foram organizadas no pátio da Instituição com percursos 
confeccionados de diferentes materiais: cordas, bancos, caixas, cadei-
ras, colchonetes, bambolês, mesas, garrafas etc. Convidamos as crian-
ças e adolescentes a percorrerem esse circuito, explorando o espaço 
de diferentes maneiras: subindo, descendo, agachando-se, arrastan-
do-se, pulando, passando por cima, por baixo, rodeando, equilibran-
do-se, pulando, entrando e saindo de caixas etc.
Foi solicitado às crianças e adolescentes que fizessem o circuito tam-
bém com os olhos vendados para estimular o desenvolvimento da per-
cepção por meio de outros sentidos (que não seja a visão), de modo a 
desenvolver mais a sensibilização corporal. Por fim, foi proporcionado 
momentos de socialização das experiências.

Resultados alcançados: 
- Melhora da autoestima;
- Estabelecimento de vínculo com o educador e amigos; 
- Crescimento e desenvolvimento saudável;
- Ossos, músculos e articulações mais fortes;
- Melhora da postura e o equilíbrio;
- Desenvolvimento de outras habilidades, enquanto se diverte;
- Estímulo às práticas esportivas;
- Melhora do foco e concentração.
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Público alvo:  crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Propiciar o conhecimento de outras manifestações culturais, outras 
formas de se divertir.
- Estimular às crianças e adolescentes na expressão do corpo de maneira 
que não se sintam tímidos e nem forçados a dançar até uma só maneira, 
pois o ‘’samba de roda’’ traz a beleza e a graça das mulheres em sua for-
ma de dançar.
- Apresentar o ritmo musical, por meio de alguns instrumentos acompa-
nhados de vozes e palmas.

Metodologia: 
O Samba de Roda é um ramo rítmico do samba. Ele provém da Bahia e 
possivelmente foi criado no século XlX, é reconhecido justamente pela 
disposição dos sambistas em círculo. Foi apresentado às crianças e ado-
lescentes cantigas, e assim foram acontecendo os ensaios dos coros, 
com ajuda de alguns instrumentos (já que para um samba de roda tradi-
cional) faltariam outros instrumentos.
O Educador utilizou de dois pandeiros, atabaques, chocalhos e berimbau, 
mostrando que o destaque são as mulheres, e assim os meninos entraram 
na roda para acompanhá-las. Fizemos algumas brincadeiras para que al-
guém pudesse tirar aqueles que estão na roda, e assim todos possam dan-
çar aleatoriamente. Os meninos tiram meninos e as meninas tiram meninas, 
com ‘’golpes’’ de capoeira ou gestos com o corpo. E assim sucessivamente 
até que todos passem pela roda, e chega hora de acabar a cantiga. Quando a 
roda não está muito enérgica, foi solicitado para que chamassem as pessoas 
que estavam apreciando a atividade, para entrar na roda.

Atividade II Samba de Roda 

Resultados alcançados:
- Vínculos entre as crianças e adolescentes; 
- Abertura para conhecimento de novas culturas;
- Desenvolvimento da memória, do ritmo e das expressões corporais;
- No 1° ano apenas 4 meninos participaram da atividade, hoje já são mais 
de 20 meninos dançando.



Instituição Assistencial e 
Educacional - Dr. Klaide

Rua Apiaí, 791/800/831/840, Vila Curuçá, Santo André/SP
nucleo@instituicaodrklaide.org.br    

www.instituicaodrklaide.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 159 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Apoio ao eixo pedagógico, atividades socioeducativas, 
oficinas de música, dança, teatro, informática e educação física. Atendimento 
psicológico, oftalmológico e encaminhamentos diversos para a unidades de 
saúde, sempre que necessário.
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Atividade I Projeto Saxoflauteando

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

Objetivos: 
- Dar continuidade, na formação da orquestra formada por saxofones, 
flautas, percussão, violão, baixo e bateria;
- Propiciar aprendizagem e aprimoramento das artes e técnicas, atra-
vés de acordes musicais, partituras e Canto Coral.  
- Estimular a descoberta de novos talentos e sentimentos gerados pela 
sensibilização da música.

Metodologia: 
Dentro das diferentes áreas do conhecimento foram desenvolvidas 
atividades de integração formativa e informativa que possibilitaram a 
ampliação do saber pautadas nas influências sofridas. A música através 
da orquestra possibilitou a ampliação dos conhecimentos, colocação 
das vozes, manuseio dos instrumentos, aprimoramento das técnicas 
atuais e influências sofridas através dos tempos. 
Foram realizados exercícios de coordenação motora; conhecimento 
de notas musicais; leitura de partilhas, cifras, notas musicais e tabla-
turas; atividade prática de saxofone, flauta, percussão, violão, baixo e 
bateria, combinando sonoridade e treino auditivo; conhecimento dos 
diferentes gêneros musicais, clássico, popular e regional.

Resultados alcançados: 
- Articulação dos componentes básicos da linguagem sonora;
- Utilização, de modo crítico, quando necessário, das novas tecnolo-
gias na interpretação artística, bem como, métodos, técnicas, recursos 
e equipamentos específicos à prática musical;
- Organização e interpretação de roteiros e instruções para a realização 
de projetos artístico musicais;
- Aprendizagem com autonomia, integrando estudos na área musical;
- Usar adequadamente métodos e técnicas;
Identificar as características dos diversos gêneros de produção artísti-
co-musical;  
- Atuar, de forma significativa, nas manifestações musicais, instituídas 
ou emergentes;
- Dois adolescentes com bolsa de 100% de saxofone e flauta transver-
sal na Fundação das Artes de São Caetano do Sul;
- Participação de algumas crianças e adolescentes do Núcleo “Antonio 
de Paula”, unidade 2, da Instituição “Dr Klaide”, na gravação da faixa 
“Divino Criador” de autoria do educador de música Rodrigo dos Reis e 
Aldemir Lessa, em CD que tem o mesmo título.
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Público alvo:  crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

Objetivos:
- Desenvolver a capacidade das crianças e adolescentes de serem mul-
tiplicadores de ações em favor do meio ambiente, proporcionando 
uma consciência ecológica sobre fatores do dia a dia. 
- Promover a conscientização e a instrução sobre a importância de pre-
servar, economizar e recuperar os recursos hídricos, revertendo a situ-
ação de degradação do meio-ambiente para garantir a boa qualidade 
de vida e o desenvolvimento sustentável da região. Levar as crianças e 
adolescentes a entenderem que o equilíbrio e o futuro do nosso plane-
ta dependem da preservação da água.

Metodologia:
Foram realizadas pesquisas, rodas de conversas sobre o que é e quais 
são os recursos hídricos, quais os indicadores que evidenciam o pro-
blema de falta de água no mundo, relacionando as questões sociais, 
ambientais e tecnológicas associadas aos problemas causados ao meio 
ambiente e a importância de economizar água.
Utilizou-se materiais recicláveis (garrafas Pet), produção de cartazes 
sobre o assunto proposto “Dia Mundial da água” e frases de conscien-
tização quanto ao uso da água. 

Atividade II Projeto Conscientização para o 
uso de recursos hídricos  

Resultados alcançados:
- Reconhecimento dos recursos hídricos e qual sua utilização diária;
- Melhor utilização dos recursos e uso correto da água;
- Criação de frases próprias para o tema;
- Sensibilização quanto às questões ambientais que colocam em risco a 
existência da vida no Planeta, em especial quanto ao uso e preservação 
das águas;
- Valorização da importância da água para os seres vivos do nosso planeta;
- Conscientização de si e dos outros sobre a importância do uso susten-
tável da água e dos recursos naturais;
- Crianças e adolescentes serem multiplicadores de ações ambientais, 
buscando restabelecer o equilíbrio ecológico de forma consciente, a 
partir da formação de seus próprios conceitos.



Instituição Assistencial e 
Educacional Amélia Rodrigues

Rua Tamarutaca, 190, Vila Guiomar, Santo André/SP
educacaoinfantil@ameliarodrigues.org.br    

www.ameliarodrigues.org.br 
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 42 crianças de 
06 a 10 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Atividades de dança, música, orientação emocional, 
informática, ecologia e cidadania, poliesportivo, educação ambiental, artes 
plásticas e oficinas de texto.
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Atividade I Projeto Comer bem é saúde

Público alvo: crianças de 06 a 10 anos.

Objetivos: 
- Consumir frutas, legumes e verduras contribuindo para a promoção 
da saúde e para a prevenção da obesidade e de outras doenças;
- Utilizar de forma correta garfo e faca; 
Investigar o valor nutritivo dos alimentos e despertem o gosto por eles;
- Conhecer, nomear e identificar os diferentes tipos de alimentos.

Metodologia: 
Para introduzir o projeto “Comer bem é saúde” foram apresentadas 
figuras de alimentos diversificados para que selecionem os preferidos, 
complementadas por vídeos com intuito de despertar o interesse por 
pesquisa e curiosidade. Por meio de rodas de conversas foi realizado 
uma coleta de dados, que apontará os hábitos alimentares das crian-
ças. Complementando o trabalho houve uma palestra informativa com 
a nutricionista que abordou a importância dos alimentos e seus valo-
res nutritivos que foram discutidos e avaliados durante o processo do 
projeto, com charadas, culinária, pesquisas, jogos e momentos de his-
tórias. Uma pirâmide alimentar construída por eles foi exposta na sala 
para auxiliar as pesquisas dos trabalhos realizados. O projeto também 
oportunizou a visita das crianças em sacolões e/ou feiras, para que pu-
dessem comprar alimentos saudáveis e alimentos que os educandos 
escolheram para degustar posteriormente. Como finalização do proje-
to, foi elaborado um livro contendo todo o trabalho desenvolvido nes-
te período e exposto na Instituição.

Resultados alcançados: 
- Redução no desperdício dos alimentos;
- Apresentaram sensibilização na importância de se consumir alimen-
tos saudáveis, degustam diversos tipos de alimentos sem restrições;
- Sabem diferenciar legumes cereais, frutas e legumes e seus valores 
nutritivos e refletem sobre as consequências que a obesidade infantil 
traz a vida de uma criança;
- Utilizam talheres de forma segura.
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Público alvo:  crianças de 06 a 10 anos.

Objetivos: 
- Incentivar a leitura e torne um ato prazeroso e significativo;
- Desenvolver habilidades de leitura, compreensão e produção textual;
- Criar momentos de integração entre eles e suas famílias.

Metodologia: 
Para iniciação do projeto “Meu amigo gibi” foram selecionados alguns 
gibis como ferramenta do trabalho, a partir da escolha da turma. Este 
material ficou exposto em uma gibiteca na sala. A princípio as crianças 
realizaram a leitura destes gibis, e em grupo trocaram opiniões sobre a 
escrita deste material, destacando características de um gibi, os dife-
rentes personagens, as onomatopeias contidas nas histórias em qua-
drinhos, os tipos de balões, as expressões dos rostos dos personagens, 
a leitura de imagens, que apontará suas preferências às leituras. A sala 
de leitura é um ambiente de uso semanal, momento para que seja des-
pertada integração das crianças aos conteúdos trabalhos no projeto, 
como também as leituras compartilhadas, exibição de filmes, exposi-
ções dos trabalhos, são meios para despertar o prazer pela leitura. 

Atividade II Projeto meu amigo gibi 

Resultados alcançados:
- Apresentaram melhor concentração nos momentos de leitura e roda 
de conversa, e seu vocabulário mais ampliado;
- Crianças mais organizadas em suas discussões e ideias, refletindo so-
bre suas opiniões;
- Produção de pequenos textos com mais compreensão e entendimen-
to, socializando ao grupo suas produções;
- Estão mais seguros e se expressam com clareza.



Instituição Beneficente Irmã Marli

Viela entre o nº 3.350 e 3.358 da Avenida Valentim Magalhães, Condomínio Maracanã, Morro do Kibon, Santo André/SP
irmamarli@terra.com.br    

www.ibimarli.com.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 300 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Atividades socioeducativas e oficinas de Judô, Arte, 
Arte do Brincar, Música (violão, canto), Dança, e Futsal, visando a prevenção e 
proteção das crianças e adolescentes. 
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Atividade I Judô 

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Oportunizar às crianças e adolescentes a prática esportiva, bem como 
participação em campeonatos a fim de elevar a sua autoestima;
- Possibilitar a ampliação do universo esportivo e cultural das crianças 
e adolescentes;
- Adquirir experiência cooperativa e técnica.

Metodologia: 
Foram desenvolvidas atividades socioesportivas e motoras para o re-
conhecimento do corpo, autodisciplina e a cooperação de grupo.

Resultados alcançados: 
Oportunidade de adquirir experiência individual e coletiva, aperfeiço-
ando o espírito de cooperação.
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Público alvo:  famílias das crianças e adolescentes do SCFV.

Objetivos: 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário 
e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade 
e respeito mútuo das famílias atendidas;
- Complementar as ações da família e comunidade;
- Possibilitar a ampliação do universo artístico e cultural;
- Socializar visando a inclusão social; 
- Apresentar aos usuários a importância da zumba na melhoria da sua 
qualidade de vida e seus benefícios;
- Melhorar a autoestima, postura, condicionamento físico e depressão.

Metodologia: 
A comunidade local sempre questionou a possibilidade de atividade 
direcionada as famílias, respeitando horário em que pudessem partici-
par, sem interferir em sua rotina diária de trabalho.  Assim, propusemos 
desenvolver atividade de dança, sendo oferecido o ritmo de Zumba. 
A participação deu-se de forma grandiosa, fortalecendo a relação de 
crianças e adolescentes e seus familiares, valorizando vínculos familia-
res e comunitários. 

Atividade II Dança 

Resultados alcançados: 
Foi observado na atividade desenvolvida, que as famílias estão resga-
tando a autoestima, sentimento de satisfação, de completude, de pra-
zer interior, despertando nos participantes a valorização de si próprio.



Instituição Beneficente Lar de Maria 

Rua Carneiro Leão, 275, Vila Scarpeli, Santo André/SP
rita.obed@lardemaria.org.br / abigail.ramos@lardemaria.org.br    

www.lardemaria.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 350 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: O Programa Socioeducativo Unidade I e II do Lar de 
Maria contempla todas as crianças e adolescentes com atividades no contra 
turno escolar oferecendo, além do acompanhamento de Educador Referên-
cia, Oficinas Culturais e Esportivas tendo como Base as Cartas de Princípios 
pautadas nos Quatros Pilares da Educação e nos Temas Transversais.
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Atividade I Música- Educação do meu Cora-

ção (produção do videoclipe) 

Público alvo: crianças e adolescentes 06 a 15 anos. 

Objetivos: 
Trabalhar o protagonismo através de atividades diferenciadas utilizan-
do o recurso da música, comunicação e atualidades para desenvolver 
uma paródia musical com temas pertinentes ao Lar de Maria. 

Metodologia: 
A partir do Projeto Único 2016 – Protagonismo: Quero? Posso? Devo? 
Foi realizado um trabalho de pesquisa e dedicação com iniciativa dos 
próprios educandos.  Durante o acolhimento (horário da chegada dos 
educandos no período da manhã) eles iniciaram o trabalho de elaborar 
a letra com uma base rítmica demonstrando o tamanho do seu senti-
mento pela Instituição. Após isso, por meio da Oficina de Comunicação 
– com educador Emerson Ferraz, aconteceram pesquisas em livros da 
Editora Paulus, que foram utilizadas para refletir acerca da conscienti-
zação de diversos temas polêmicos. (bullying, tempo, etc.). Refletindo 
sobre os temas, o trabalho de paródia da música “Baile de Favela” se 
transformou em um maravilhoso o título: “Educação do meu Cora-
ção.”  A letra do ‘single’ envolve valores e atitudes trabalhados dentro 
da Instituição. Ao finalizar a letra, a música foi gravada em estúdio com 
processo de gravação do clipe musical que foi divulgado na finalização 
do projeto Paulus (entrega dos kits de livros para todas as crianças).  

Resultados alcançados:
- Vivenciar a autonomia e o protagonismo acompanhado;
- Vivenciar a interação e a colaboração entre as oficinas;
- Refletir acerca de “problemas” apontados pela turma;
- Produzir imagens e ações por meio de recursos audiovisuais. 
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Público alvo:  crianças e adolescentes 06 a 15 anos. 

Objetivos: 
- Trabalhar o protagonismo através de atividades dirigidas construídas 
junto aos educandos tendo como norte a temática “Consciência Negra”;
- Valorizar a cultura, o outro, suas habilidades e talentos pautados nos 
valores e atitudes trabalhados diariamente, visando um momento aco-
lhedor e prazeroso a todos os envolvidos.

Metodologia: 
Durante as rodas de conversa foi apresentado aos educandos textos, 
vídeos e livros sobre a Consciência Negra e o processo de construção 
de um Sarau. Juntos aos Educadores Sociais elaboraram dentro de 
cada oficina, atividades a serem expostas e apresentadas para todos 
educandos e colaboradores da Instituição como: O desfile de roupas, 
acessórios e quadros criados e customizados pelos educandos; Apre-
sentação Musical: Coral, Repentes, Percussão e Violão; Desfile de ves-
tes, penteados e pintura corporal e Roda de Capoeira.

Atividade II Sarau Plantando Arte 

Resultados alcançados: 
- Protagonismo e autonomia dos educandos;
- Interação e trabalho em equipe;
- Contextualização, Apreciação e Valorização da Cultura Afro-brasileira;
- Reflexão sobre comportamentos e atitudes obtidos no processo de 
construção e execução.



Instituição Cidade dos Meninos
Maria Imaculada

Rua Batávia, 280, Parque Novo Oratório, Santo André/SP
cid.men@terra.com.br     

www.cidademeninos.org.br
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 200 crianças e 
adolescentes de 06 a 15 anos, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Oficinas de Dança, Percussão, Crochê, Violão, Teclado, 
Capoeira, Natação, Atividade Física e Informática. Além das oficinas, trabalha-
mos trimestralmente, com projetos socioeducativos e artes.
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Atividade I Todos Contra Dengue 

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Conscientizar os usuários quanto a importância da prevenção à den-
gue;
- Conhecer as diversas formas de contágio, prevenção e tratamento;
- Identificar as causas de ocorrência de epidemias;
- Reconhecer a importância dos hábitos de higiene com forma de man-
ter a saúde e prevenir doenças;
- Conhecer a origem do mosquito Aedes Aegipty;
- Identificar as regiões brasileiras mais afetadas pela dengue;
- Entender como o aquecimento global pode interferir na proliferação 
da doença;
- Adquirir hábitos e atitudes que colaborem para acabar com o mosqui-
to e com a dengue;
- Desenvolver a cidadania;
- Aplicar os conhecimentos adquiridos.

Metodologia:
Levantamento de dados estatísticos pelos usuários, das causas e con-
sequências da dengue;
Sensibilizar educadores e usuários utilizando de recursos audiovisuais 
e debate sobre o tema;
Exibição de apresentação de slides sobre o tema a fim de esclarecer 
sobre a doença e motivar o trabalho a ser desenvolvido;
Saída em campo para observação do entorno identificando possíveis 
focos.

Resultados alcançados: 
- Eliminação dos criadouros de mosquito na Instituição;
- Diminuição dos criadouros de Dengue na comunidade e em casa;
- Conscientização de descarte correto do lixo para evitar criadouros.
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Público alvo:  crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

Objetivos: 
- Valorizar os talentos que já existem e motivar outros;
- Incentivar as crianças e adolescentes, por meio de uma compe-
tição saudável, estimulando-os ao desenvolvimento de suas apti-
dões artísticas; 
- Utilizar a música e a arte como instrumentos de promoção social.

Metodologia: 
Foram realizadas reuniões com os interessados;
Orientação da proposta;
Esclarecimento de dúvidas;
Explicação do regulamento; 
Planejamento e agendamento para ensaios;
Assistência às necessidades e dificuldades.

Resultados alcançados: 
- Todos participaram e produziram de acordo com o esperado, melho-
rando assim o seu desempenho;
- Desenvolveram responsabilidade nos compromissos;
- Aprenderam a dividir tarefas, a cumprir horários, respeitando suas li-
mitações e a dos colegas;
- Desenvolveram o senso crítico e a cidadania.

Atividade II Show de Talentos 



Instituto Amigos da Beata Catarina 
e Judite Cittadini

Rua Caminho dos Vianas, 1790 B, Vila João Ramalho, Santo André/SP
icittadini@hotmail.com  
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O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 325 crianças e 
adolescentes, no período da manhã e tarde.
Atividades oferecidas: Atividades socioeducativas com oficinas de Capoeira, 
Ballet, Dança, Música, Informática e atividades que contribuem para o pro-
cesso socioeducativo, visando proporcionar às crianças e adolescentes opor-
tunidades de cultura e lazer, bem como ações de cidadania, recuperando a 
autoestima e preservando sua integridade física e emocional.
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Atividade I Projeto Mundo da Leitura

Público alvo: crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

Objetivos: 
- Incentivar e valorizar a leitura no mundo familiar, visando ampliar a 
compreensão no mundo da criança e do adolescente;
- Sensibilizar e envolver as famílias nas práticas de leitura;  
- Resgatar a atenção da família para com a criança e o adolescente; 
- Despertar a paixão por livros; 
- Promover o fortalecimento de vínculos entre a criança e o adolescen-
te, a Instituição e a família. 

Metodologia: 
A partir da integração do Programa Direito e Cidadania da Paulus (des-
tinado a crianças e adolescentes atendidos pelos Serviços de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos) com todas as oficinas, foi propor-
cionado aprendizado lúdico com todas as crianças e adolescentes. 
Houve organização de informações de suas vivências, para a reprodu-
ção de textos referentes à cada realidade familiar. Foi criado murais e 
peças teatrais, referente à leitura de livros.
Ao final foi formado grupos de contadores de história e produção de 
recontos de autoria de cada criança e adolescente. 

Resultados alcançados: 
- Crianças mais motivadas no exercício da leitura e da cidadania;
- Apresentação do SARAU (encontro intergeracional) em que as crian-
ças e adolescente apresentaram outras maneiras, além de educados, 
fizeram leituras de agradecimento;
- Segundo algumas famílias, o desempenho escolar das crianças me-
lhorou significativamente;
- Houve uma reaproximação significativa das famílias com a Institui-
ção, nos encontros periódicos de famílias onde a participação era de 
40 a 50 presentes, depois do Projeto Mundo da Leitura houve mais in-
tegração e reconhecimento, por parte dos pais e a participação passou 
a ser de 80 a 103 participantes por encontro. 
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Público alvo:  crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

Objetivos: 
- Proporcionar as crianças e adolescentes o aprendizado da arte capo-
eira, de sua história e cultura;
- Ensinar-lhes sobre valores, disciplina, educação, amor e caridade;
- Propiciar através da Capoeira uma integração entre crianças e adoles-
centes desenvolvendo a convivência e o crescimento nas competên-
cias cognitiva, motora e socioafetiva;
- Buscar desenvolver junto às crianças e adolescentes o sentimento de 
amor e zelo pela vida seja ela humana, animal ou vegetal. 

Metodologia: 
Por meio da prática esportiva e educativa da Capoeira, foram realiza-
das atividades rítmicas, com utilização de instrumentos específicos, 
valorizando a musicalidade tradicional, iniciação e incentivo a prática 
da mesma. 
Foi propiciado oportunidade de encontros e intercâmbios num contex-
to lúdico, bem como incentivo a pesquisa e estudos, a prática da leitura 
e escrita. 
A prática de dinâmicas de grupo possibilitou o fortalecimento de vín-
culos entre os praticantes desta atividade. Foram realizadas também 
prática de jogos e brincadeiras pedagógicas que facilitaram o desen-
volvimento individual e coletivo do grupo. 

Atividade II Transformação do Ser

Resultados alcançados: 
- Melhoria nas relações interpessoais, ajudando desde crianças muito in-
trospectivas até aquelas com problemas de hiperatividade, equilibrando 
as relações e promovendo uma sensível melhora da autoestima;
- Crescimento do desempenho escolar de muitas crianças e adolescen-
tes participantes do projeto;
- Registramos também a mudança de comportamento dos mesmos 
nas atividades, e em seus lares, segundo os relatos os pais; 
- Construção de relações interpessoais e coletivas, que resultou uma 
variedade de benefícios como: a socialização, o respeito ao próximo, 
cumprimento das regras, o sentimento de pertencer a um grupo, pro-
piciando uma identidade própria.
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Convivência é o ato de viver em sociedade na companhia de outro ou 
de outros, atrelados a vínculos familiares ou não.
Em linhas gerais, trata-se da relação harmoniosa de pares ou grupos 
num mesmo espaço, seja ele: a casa, a escola, o ambiente de trabalho 
ou a pracinha do bairro. 
Conviver demanda compreender e aceitar a singularidade alheia, so-
bretudo, não tentar transformar a própria maneira de pensar em ver-
dade absoluta, agredindo, assim, a liberdade individual.
A família é um ponto de referência para a convivência e pode tornar-se 
um espaço favorecedor da cidadania, na medida em que estimula uma 

relação construída com respeito, afeto, tolerância, cooperação, valori-
zação, não segregação do diferente e, principalmente, diálogo.
O diálogo, por sua vez, é peça fundamental para a convivência, no en-
tanto, a fala isolada, com propósito único de transmitir valores, não 
produzirá o mesmo efeito do vínculo adquirido com a convivência.
Observa-se que o advento das redes sociais modificou, e ainda mo-
difica, a forma de conviver das pessoas. É irrefutável a importância 
do papel que a internet, fomentadora da comunicação, desempe-
nha em nossas vidas, mas será que a rapidez com que temos acesso 
à informação e a sedutora agilidade da comunicação não interfere 

Programa direito e cidadania- os 
desafios do conviver
Por Elisandra Oliveira, equipe PAULUS
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na geração de vínculo? 
Será que os supostos vínculos estabelecidos virtualmente não são vo-
lúveis e condicionados a interesses momentâneos?
Por ser capaz de atingir um grande número de pessoas com apenas 
um “clic”, esta ferramenta, muitas vezes, se torna a vilã propagadora 
do desrespeito; da disseminação de ódio e da violência, que acabam, 
por si só, gerando ambientes que distanciam seus apreciadores de uma 
convivência saudável.  
Tudo isso parece inócuo, não fossem pelas marcas negativas que a 
ausência da boa convivência promove no ser humano. Um ambien-
te onde não há acolhida, afeto e valorização, alimenta circunstâncias 
que, não raras, culminam com o rompimento de laços.
 Atenta a essa demanda, a Política Pública de Assistência Social, ao 
longo do tempo, constrói uma alternativa de prevenção e preserva-
ção de vínculos afetivos. Pensada como proposta de Proteção Social, 
a convivência surge, neste contexto, como protagonista do fortaleci-
mento familiar e da descoberta de potencialidades como fonte gera-
dora de cidadania.
 Consagrado pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e sancio-
nado pela Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 
109/09), o denominado, Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos – SCFV, nesta perspectiva, compromete-se a oferecer um am-
biente que visa contribuir, significativamente, com o indivíduo, à medi-
da em que transforma a subjetividade da convivência em iniciativas 
provedoras de mudanças positivas e concretas à sua realidade.
O SCFV, no panorama do incentivo à socialização, tem ainda a mis-
são de promover situações que instiguem o sentimento de perten-
ça, valorizem as potencialidades individuais e afastem situações de 
isolamento social.
No entanto, as instituições sociais que enveredam por tais cami-
nhos enfrentam inúmeros desafios no que tange à oferta adequada 
de ações que vão ao encontro do proposto na Tipificação. Nem sem-
pre os Serviços estão capacitados ou compreendem as reais neces-
sidades desta demanda.
Diante deste cenário, e como forma de contribuir com a oferta qua-
lificada dos Serviços, a PAULUS, entidade socioassistencial que atua 
com assessoramento no âmbito da assistência social, propõe, a partir 
de 2011, o Programa Direito e Cidadania.

O Programa Direito e Cidadania, pautado nos ideais da Política Públi-
ca de Assistência, objetiva qualificar os SCFVs, oferecendo formação e 
material de apoio para a estruturação de atividades com crianças, ado-
lescentes e famílias.
De norte a sul do Brasil, as temáticas propostas pelo material ofere-
cido permeiam, e até sustentam, os percursos deflagrados pelos pro-
fissionais que lutam diariamente numa empreitada desafiadora: fazer 
da convivência uma alavanca propulsora de iniciativas emancipatórias.
A cada nova edição do Programa são oferecidas dezesseis horas de 
formação a centenas de profissionais pertencentes a Serviços de Con-
vivência, em todo o país. São milhares de crianças e adolescentes que 
têm acesso aos kits de livro e às discussões propostas pelos temas cen-
trais e alinhavadas em percursos pelos orientadores sociais, na ocasião 
da formação.
Uma proposta única, que surge dentro de uma bolsinha laranja e trans-
cende os muros das instituições para chegar à casa dos atendidos re-
cheada de provocações e inquietações que anseiam em se instalar em 
ambientes férteis. 
O livro, sob a ótica do Direito e Cidadania, não tem propósito maior de 
incentivo à leitura, é claro que ele também existe, mas neste contex-
to, trata-se da ferramenta responsável em conduzir ações geradoras 
de convivência. A princípio, parece inalcançável, mas quando os livros 
invadem os espaços e tornam-se vivazes nas mãos das crianças, de-
monstram-se verdadeiros arautos do coexistir.
No entanto, trata-se de uma proposta que não se constrói sozinha, 
para além da equipe de profissionais atuantes no Programa, estão os 
incontáveis parceiros que unem esforços e dedicam-se na busca cons-
tante de melhoria da qualidade do atendimento da rede nos quatro 
cantos do país. 
São pessoas e instituições que somam ideias e ideais, são incansáveis 
à procura de iniciativas que fazem diferença na vida de um coletivo, 
muitas sem vezes, sem grandes perspectivas.  
Uma teia que se entrelaça e se fortalece, dia após dia, fazendo as 
conexões necessárias para atingir algo não palpável, mas que está 
aqui e ali, em todos os lugares, que se faz presente  em cada gesto de 
mudança, demonstração de afeto e autovalorização, dentre tantas 
outras coisas que aos poucos mostram-se compreensíveis e funda-
mentais à dignidade do homem.
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Depoimentos das crianças, adoles-
centes, familiares e trabalhadores 
SCFV
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Gustavo Henrique da Silva, 09 anos
Centro de Educação infantil Ciranda Rede Beneditina

“Aqui é diferente da escola, eu trago ideias, falo as coisas que não gosto, todos os dias fazemos a roda de conver-
sa, cada um fala o que pensa ou está sentindo, ninguém fica rindo das nossas histórias ou com raiva. Nessa roda 
podemos falar de tudo e a Mara ouve dá conselho as vezes bronca, quando fazemos coisas erradas, mas ela fala 

que é para o nosso bem, ela parece nossa mãe”.

Isadora Aparecida Gomes Carvalho, 08 anos 
Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

“O SCFV representa para mim muito aprendizado. Aqui na Amélia Rodrigues sinto-me em um lar de conforto 
e segurança. Tudo que aprendo aqui levo como aprendizado e minha vida. O acolhimento, e a maneira que sou 
tratada aqui, me faz especial. Por meio das atividades e projetos, aprendo a me relacionar com a vida e com as 

pessoas”.
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Vitor Gabriel Oliveira Cavalcante, 13 anos
Instituição Assistencial e Educacional - Dr. Klaide

“Há pouco tempo tive a oportunidade de tocar na orquestra, o instrumento contrabaixo. Nesse tempo que estou 
na orquestra aprendi muita coisa e tudo isso graças a Instituição Dr. Klaide”.

Sebastiana Cleia de Araújo, mãe do Alex de Araújo Pereira 
Casa de Lucas Núcleo Beneficente Educacional

“A Casa de Lucas é tudo para mim, é apoiadora, acolhedora. Meu filho tem TDAH e depois que ele começou a 
frequentar a casa foi muito mais assistido. As educadoras conseguiram trabalhar com ele e foi engajado em tudo 

que precisava. Eu, como mãe, me senti muito acolhida, pude me expressar, chorar quando o Alex não estava 
bem. Eles estão sempre de portas abertas para receber. Então eu tenho segurança de deixar o Alex aqui pois ele 
é muito bem cuidado por todos. Não acolhem só a criança, mas a família da criança. A Casa de Lucas para mim é 

como se fosse minha família”.
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Camila Santos Coelho, 13 anos
Instituição Beneficente Lar de Maria

“O Lar de Maria está sempre do nosso lado para nos aconselhar, nos proteger, nos alimentar e oferecer ativida-
des importantes para nosso crescimento”. 

Gláucia Adriani Santos da Silva, Educador Social
Casa de Lucas Núcleo Beneficente Educacional

“Essa Entidade tem muito significado para mim, entre muitos está o fato de realizar a minha profissão que é ser 
Educadora Social. Costumo dizer que há dois tipos de salários: primeiro é aquele que todo fim do mês recebemos 
pela venda da força do nosso trabalho e o segundo que é o salário pago em reconhecimento. Aqui me sinto reco-
nhecida e acolhida profissionalmente e isso reflete no meu desempenho. Noto no dia a dia a importância do meu 

esforço pessoal e profissional no trato com as crianças e isso se revela pelo olhar, pelos gestos e falas de cada 
uma delas. E isso me impulsiona, me desafia me faz vencer os obstáculos apresentados pela profissão. Aqui é a 

minha segunda família. Gosto muito deste local e espero ficar por muito tempo fazendo parte dessa equipe”.
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Rita de Cássia Mendes Martins, mãe do Otávio Henrique P. Martins e Murilo P. Martins 
Instituição Cidade dos Meninos - Maria Imaculada

“A permanência do adolescente na Instituição é muito importante, pois muitas vezes os pais não têm com quem 
deixá-los para poder trabalhar, assim o adolescente pode ir para o lado errado. O CJ é a continuação da casa do 

adolescente, e muitas vezes é mais que a própria casa, porque eles recebem amor, comida de qualidade, ativida-
des físicas e profissionais. Não sei o que seria da vida destes adolescentes sem o apoio do Centro da Juventude. 

Meus filhos amam o CJ como se fosse a própria casa deles”.

Silvana Pereira Marcelino, mãe de Sara Cristina Pereira Alves
Instituição Beneficente Irmã Marli

“A rotina diária da Sara mudou bastante, principalmente no que diz respeito aos estudos, há um maior interesse 
em fazer as atividades e a forma de se comunicar evoluiu bastante. A Instituição Irmã Marli está fazendo a dife-
rença na vida da minha filha. Quando falo para ela não ir, briga e fala: é lá que fico longe das coisas erradas e da 

rua. Sinto-me mais segura com minha filha em espaço como a Instituição, com atividades boas que fazem minha 
filha ter mais respeito pelas pessoas e disciplina. Tem almoço e ela gosta da comida e das pessoas também”.
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Rosmara Aparecida Bulgareli, Educadora Social
Centro de Educação infantil Ciranda Rede Beneditina

“Sou educadora referência do serviço de convivência, mas não me sinto sozinha, o grupo de trabalho é bastan-
te acolhedor, fazemos várias atividades de integração. Para mim é muito gratificante, pois recebo tanto amor e 

carinho, das crianças e seus familiares, sou muito feliz, gosto do que faço e não sei se conseguiria fazer outro tipo 
de trabalho. Todos os dias eu aprendo algo com eles, eles acham que vem ao projeto para aprender comigo, mas 
aprendemos juntos, cada um traz o seu saber, que é compartilhado vira um outro saber. No projeto eu desenvol-
vo várias atividades, mas o meu objetivo e trabalhar os valores para uma boa convivência, amor, amizade, respei-

to, confiança, sei que trabalhando esses valores eu consigo fazer qualquer atividade que eu me propor”.

Alan de Alcântara Almeida, Educador Social
Instituto Amigos da Beata Catariana e Judite Cittadini

“Eu comecei na Instituição como educando, com apenas 11 anos comecei a frequentar as atividades através de 
um amigo que ia para o Projeto. Hoje aos 22 anos sou educador social dentro da própria Instituição onde come-
cei, hoje trabalho com a oficina capoeira, terminei meus estudos e estou ingressando na faculdade. Eu agradeço 

imensamente a Irmã  ngela e a Irmã Angela pela oportunidade de transmitir um pouco do meu conhecimento, 
e em especial agradecer o educador Eduardo por ter me ensinado tudo que eu sei, e por ter feito eu me tornar o 

homem que eu sou hoje”.
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Desafios do SCFV para crianças 
e adolescentes
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Para que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 
Crianças e Adolescentes alcance seus principais objetivos é imprescin-
dível que as Organizações, possibilitem aos usuários uma proteção so-
cial e um desenvolvimento contextualizado dentro de um espaço de 
convívio seguro e prazeroso. Para tanto, alguns desafios precisam ser 
vencidos:
- Incluir crianças e adolescentes com deficiência e/ou que iniciaram o 
uso de substâncias psicoativas;
- Buscar estratégias que contribuam para o fortalecimento de víncu-
los familiares (participação das famílias na Instituição) e comunitários 
(ações junto à comunidade local);
- Fortalecer a articulação com o CRAS, CREAS e a Rede de Serviços, 
conforme demandas e necessidades;
- Levantar indicadores de impacto social;
- Selecionar profissionais aptos para atuar como educadores sociais;
- Garantir formação continuada e em serviço para educadores sociais;
- Construir Plano Socioeducativo que atenda às necessidades dos usu-
ários e seja mais atrativo que a rua;
- Pleitear investimento público compatível para execução qualificada 
desse Serviço;
- Priorizar recursos que garantam a efetivação dos direitos da criança e 
do adolescente no orçamento público;
- Expandir a divulgação e a sensibilização do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei 8.069/1990) na perspectiva de sua efetivação.
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Relação das entidades que 
participaram desta publicação
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Ação Cristã Comunitária do Brasil - Projeto Shalom

Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo Emiliani

Associação Civil Projeto Juventude Esperança do Amanhã - JEDA

Associação Lar Menino Jesus - Centro Comunitário Dom Jorge

Casa de Lucas Núcleo Beneficente Educacional

Casa Lions de Adolescentes de Santo André - CLASA

Centro de Educação infantil Ciranda - Rede Beneditina

Entidade Social Todo Mundo Feliz

Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias 

Instituição Assistencial e Educacional - Dr. Klaide

Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues

Instituição Beneficente Irmã Marli

Instituição Beneficente Lar de Maria 

Instituição Cidade dos Meninos - Maria Imaculada

Instituto Amigos da Beata Catarina e Judite Cittadini





Tudo acaba, mas o que escrevo continua.

O que é bom, muito bom.

O melhor ainda não foi escrito.

O melhor está nas entrelinhas.
Clarice Lispector
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