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Representante legal da entidade: Kenji Yosida 

Cargo: Presidente Profissão: Empresário 

CPF: 010.868.318-45 RG: 7.107.753 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Telefone: (15) 3411-3990 Celular: (15) 9.8815-6695 E-mail: contato@luar.org.br 

 

Coordenador Técnico do Serviço: Joelma Hessel 

Cargo: Assistente Social Profissão: Assistente Social 

CPF: 220028928/65 RG: 35.353.503-5 Órgão Expedidor: SSP/SP 

Reg. Profissional: 57.137 E-mail: contato@luar.org.br 

 

 

Conforme artigo 3º do Estatuto Social da Associação Lugar de Amor e Restauração – LuAR, registrado sob nº 

1550 no Cartório Oficial de Registro de Civil de Pessoas Jurídicas de Votorantim/SP, data de 15/12/2017 

descrevemos na integra as finalidades estatutárias: 

Art. 3º - Constituem objetivos e finalidades sociais da Associação Lugar de Amor e Restauração: 

I. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência;  

II. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes; 

Nome Fantasia: LuAR 

Razão Social: Associação Lugar de Amor e Restauração 

Data de Constituição: 28 de setembro de 2009 

CNPJ: 11.351.310/0001-77                            Data de Inscrição no CNPJ: 28/09/2009 

Endereço: Rua Projetada, nº 740                    Bairro: Jd. Novo Mundo 

Cidade/UF: Votorantim/ SP                    CEP: 18.112-031 

Telefone/Fax: (15) 3247-2301       Site: www.luar.org.br               E-mail: contato@luar.org.br 

Horário de funcionamento: 07h30min às 12h00 e das 13h00 às 17h00 
Meses do ano: De janeiro a dezembro com período de recesso após a segunda quinzena de dezembro 
retomando as atividades na primeira quinzena de janeiro. 

IDENTIFICAÇÃO 

A - FINALIDADES ESTATUTÁRIAS 

http://www.luar.org.br/
mailto:contato@luar.org.br
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III. O atendimento e assessoramento aos beneficiários da Assistência Social e a defesa e garantia de seus 
direitos. 

IV. Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e 

adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;  

V. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de 

relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

VI. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão 

crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;  

VII. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;  

VIII. Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 

vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

IX. Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 

vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

X. Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver 

conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas; 

XI. Promoção da orientação nutricional; 

XII. Promoção do Voluntariado; 

XIII. Promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores 

universais; 

XIV. Promoção da Saúde e da Educação. 

 
 

Geral: Realizar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e promover integração ao 
mundo do trabalho. 

Específicos: 

 Realizar atividades socioassistenciais a crianças e adolescentes de 6 a 20 anos e suas famílias, no intuito 

de fortalecer a convivência familiar e comunitária e prevenir a ocorrência de risco social;  

 Promover o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, bem como encaminhamentos aos 

serviços ofertados pela rede de proteção, sempre que necessário, possibilitar a ampliação do universo 

informacional, artístico e cultural de crianças e adolescentes; 

 Promover à criança/adolescente e sua família um ambiente saudável, rico em experiências lúdicas, 

lazer, recreação, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e 

propiciar sua formação cidadã;  

 Garantir a segurança de acolhida à criança/adolescente e sua família; 

 Estimular o desenvolvimento integral da criança/adolescente, a fim de que se torne um adulto 

consciente de seus direitos e deveres, aptos a tomada de decisões adequadas à boa convivência em 

sociedade. 

B - OBJETIVOS 
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Descrição dos 

ambientes 

disponíveis 

Quant. 

Equipamento/móveis disponíveis 

para o desenvolvimento do 

serviço 

Materiais de consumo 

Sala 

Coordenação 
1 

2 mesas, 2 armários, 1 

computador, 1 impressora; 4 

mesas e 6 cadeiras, 1 telefone. 

Papel sulfite, canetas, impressos 

gráficos, cartuchos de tinta preta e 

colorida, e demais materiais de 

escritório; energia elétrica. 

Recepção 1 

2 mesas, 4 cadeiras, 2 armários de 

madeira, 1 armário (plástico), 2 

computadores, 1 telefone, 1 

raque, 1 monitor (câmeras de 

segurança), 1 telefone, 2 

notebooks e 1 data show. 

Papel sulfite, canetas, impressos 

gráficos, cartuchos de tinta preta e 

colorida, e demais materiais de 

escritório; energia elétrica. 

Salas para 

oficinas 
2 

Cada sala contém: 1 mesa e 1 

cadeira, 15 cadeiras universitárias, 

1 armário de metal, 1 quadro 

branco 

Papeis diversos, canetas, lápis de cor, 

canetinhas, materiais pedagógicos; 

energia elétrica. 

Brinquedoteca 1 

1 mesa, 1 banco, 2 armários, 

tapete, almofadas, livros, jogos, 

caixas de brinquedos. 

Papeis diversos, canetas, lápis de cor, 

canetinhas, materiais pedagógicos; 

energia elétrica. 

Oficina de 

Artes 
1 

1 mesa, 2 bancos, materiais de 

artes. 

Materiais para as oficinas de artes, 

água e energia elétrica. 

Sala de 

Instrumentos 

Musicais 

1 

Prateleiras e instrumentos 

musicais diversos (flautas doce, 

tambores, violão caixas etc). 

Energia elétrica. 

Sala Projeto 

Horizontes 
1 

17 mesas, 17 cadeiras, 2 

computadores, 1 notebook, 1 

Datashow, 1 ar condicionado, 1 

quadro branco. 

Papeis canetas, impressos, energia 

elétrica. 

Sala de 

Informática 
1 

17 computadores, 17 raques, 17 

cadeiras, 1 ar condicionado. 

Papeis canetas, impressos, energia 

elétrica. 

Sala de apoio 1 1 mesa, 2 cadeiras, 1 computador. Papel sulfite, canetas, impressos 

gráficos, cartuchos de tinta preta e 

C - INFRAESTRUTURA 
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colorida, e demais materiais de 

escritório; energia elétrica. 

Refeitório 1 
3 mesas, 6 bancos, 1 bebedouro, 

mesa de pingue pongue 

Descartáveis (copos, papel toalha, 

guardanapos de papel, pratos e 

talheres); água; energia elétrica. 

Salão 1 

70 cadeiras universitárias, 4 

bancos, tatame de EVA, 4 

ventiladores de grande porte, 2 

lousas. 

Energia elétrica. 

Cozinha  1 

1 freezer, 1 fogão industrial,  1 

coifa, 1 mesa de inox, armários 

embutidos, 1 pia, bancadas em 

mármore, 1 lavatório, 1 

bebedouro, 1 micro-ondas, 1 

telefone. 

Alimentos (mercearia, 

hortifrutigranjeiros etc); descartáveis 

(papel toalha, copos etc); água; energia 

elétrica.  

Cozinha de 

apoio 
1 

1 pia, bancadas em mármore, 1 

geladeira industrial, 1 fruteira. 

Alimentos (mercearia, 

hortifrutigranjeiros etc); carnes; 

descartáveis (papel toalha, copos etc); 

água; energia elétrica.  

Despensa 1 Prateiras Alimentos (mercearia). 

Almoxarifado 

(Prod. higiene 

e limpeza) 

1 Prateleiras Energia elétrica. 

Banheiro 

Masculino 
1 2 sanitários, 2 mictórios, 2 pias 

Água, energia elétrica, produto de 

higiene, limpeza e descartáveis. 

Banheiro 

Feminino 
1 3 sanitários, 3 pias, 1 espelho 

Água, energia elétrica, produto de 

higiene, limpeza e descartáveis. 

Banheiro 

Externo 
1 

1 sanitário, 2 boxes, 1 armário 

(tipo colmeia), 1 prateleira 

Água, energia elétrica, produto de 

higiene, limpeza e descartáveis. 

Área externa 

(apoio) 
1 1 mesa, 1 tanque Água, energia elétrica. 

Área Externa 1 
Espaço aberto, utilizado para jogos 

e brincadeiras. 
Jogos, brinquedos. 

 
 
 
D - IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E PROJETOS 



RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANUAL 2018 

Página 6 de 25 

 

ATIVIDADE 1: Jogos e Brincadeiras – Durante o decorrer do ano, as atividades foram realizadas com 
o objetivo de  elucidar a percepção do desenvolvimento de trabalhos em equipe, fortalecendo o vínculo entre 
os participantes por meio de dinâmicas e atividades como: futebol, jogo da velha com cones e bambolês, cabo 
de guerra, entre outras atividades, proporcionou aos participantes o bem-estar, a melhora na saúde, na 
disposição, condicionamento físico, habilidades esportivas, entre outros benefícios proporcionados pela 
prática de atividades físicas, jogos e brincadeiras que estimulam os movimentos, melhorando a coordenação 
motora, disciplina, raciocínio lógico e aptidões esportivas, utilizando valores de convivência e cidadania. Todas 
as atividades foram elaboradas e realizadas respeitando cada ciclo de vida e os temas, de acordo com período 
de desenvolvimento dos indivíduos, as atividades tiveram relação com  temas ao período do ano referente às 
datas de comemoração cultural.  

 ATIVIDADE 2:   Judô - No decorrer do ano as crianças e adolescentes apresentaram  interesse 
positivo para a modalidade do esporte, regras e técnicas de projeção. A prática do Judô trouxe o benefício do 
fortalecimento físico e desenvolvimento cognitivo na organização técnica e tática de cada jogo, propiciou o 
desenvolvimento da agilidade, autoestima e defesa pessoal, oportunizou o conceito cultural e disciplina para 
aumentar a qualidade de vida. O resultado dessa atividade oportunizou o sentimento de cooperação e 
disciplina, através do respeito mútuo. Na Festa da Família realizada duas vezes ao ano, foram apresentadas 
aos convidados as técnicas de projeção,  defesa pessoal e cerimônia de graduação de faixa. 

ATIVIDADE 3: Música/Coral – No ano de referência a oficina de música  e coral elucidou a 
importância da cultura musical, foram trabalhados a expressão corporal com brincadeiras rítmicas como uma 
atividade que elucida a criatividade, incitando a melhora na percepção auditiva, utilizando instrumentos 
conhecendo os detalhes dos sons emitidos por cada instrumento de percussão, realizaram apresentações nas 
festas em comemoração ao dia da família, entre outras apresentações musicais que ocorreram na Instituição.  
O objetivo destas atividades foi aguçar a percepção auditiva no entendimento de percepção dos parâmetros 
de sons. O resultado alcançado foi o aumento do poder de concentração, facilitando o aprendizado e 
potencializando a memória das crianças, incentivando o grupo à apreciação da cultura musical na vida das 
pessoas e a importância do trabalho em equipe.  

ATIVIDADE 4: Oficina de Arte/Culinária – No ano de referência foram realizadas atividades de 
culinária saudável, através do aproveitamento integral dos alimentos com receitas práticas como: crepes, 
docinhos, coxinhas, sucos de frutas, receitas que envolveram  temáticas trabalhadas em outras oficinas, como 
a receita do pequi, espetinho de chocolate, biscoitos etc. Tendo como objetivo estimular e incentivar o convívio 
social, promovendo o autoconhecimento, o conceito de solidariedade e trabalho em equipe. Esses momentos 
promoveram reflexões e diversões e tornaram-se fundamentais para o bom desenvolvimento individual, pois 
toda criança tem direito a ter momentos de alegria, diversão e alimentação saudável.  A mesma Educadora 
realizou também uma oficina de artes voltada para atividades específicas sendo, elaborações de produtos 
relacionados ao tema em destaque de cada mês, como artesanato em Biscuit, confecção de almofadas, as 
quais foram entregues de presente para cada família das crianças e adolescentes,  confeccionaram fragrâncias 
aromáticas (perfumes) e também decorativos perfumados para ambientes, utilizaram diversos recursos como, 
cola frascos decorativos, fragrâncias aromáticas, etc. Realizaram também pinturas em tecidos como 
guardanapos, entre outras atividades voltadas à arte. Todas as atividades foram realizadas com temáticas 
dentro de um contexto de trabalho em desenvolvimento multidisciplinar, as quais, as oficinas se 
correlacionam, com intuito de fácil absorção de conhecimento, orientações e informações lançadas em todas 
as atividades realizadas, pois, uma complementa a outra e assim, sucessivamente.  

ATIVIDADE 05: Psicologia Positiva- Na oficina Psicologia Positiva as crianças e adolescentes 
realizaram atividades dinâmicas que elucidaram o incentivo a empatia e formação cidadã, onde devem 
predominar o respeito mútuo, o bom relacionamento e interação em grupo, para isso, a psicóloga aplicou a 
técnicas com  dinâmicas e brincadeiras, que promoveram correntes de boas palavras, promovendo a política 
do respeito e da boa convivência, melhorando o relacionamento em grupo e o bom senso para frases positivas 
e agradáveis referentes ao próximo.  
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A psicóloga trabalhou com o tema bullyng, através de mensagens passadas com objetividade, puderam 
refletir e debater acerta de diversas maneiras de se evitar o bullying. As crianças realizaram dinâmicas e 
jogos que elucidaram as diversas formas do comportamento humano, nas mais variadas situações de 
adversidades. O objetivo destas atividades foi apresentar que podemos ter o controle de nossas ações e 
sempre respeitar o próximo, enaltecer as qualidades e habilidades daqueles que amamos - familiares, 
amigos, pessoas que conhecemos e devemos ser gentis e educados sempre.    

*A oficina de Psicologia Positiva é realizada pela Psicóloga e a Coordenadora Pedagógica é a 
Educadora responsável pela oficina de Valores. As oficinas mencionadas foram trabalhadas de maneira 
multidisciplinar, as quais abordaram temáticas que se correlacionam fechando um círculo em que ambas se 
complementam e, dessa forma, promovendo maior assertividade na realização das temáticas para abordagem 
e ministração das atividades, alcançando o resultado  esperado.  

ATIVIDADE 5: Reforço Pedagógico - As atividades foram produzidas de forma lúdica com inúmeras 
brincadeiras e jogos que promoveram o interesse dos participantes, foram trabalhados nos seguintes 
contextos: Brincando com a Matemática – separação da turma em grupos, respeitando o ciclo de 
desenvolvimento cognitivo e faixa etária dos indivíduos. No ano de referencia desenvolveram atividades que 
simulavam o comércio, de maneira lúdica envolvendo as operações matemáticas, elaborando uma simulação 
de um supermercado para que as crianças pudessem compreender como funciona o processo de compra e 
venda das mercadorias dos supermercados, dentro desta atividade foi desenvolvida de forma brincante como 
um mural para exposição na Festa da Família. Realizaram atividades em folhas, resolvendo questões 
envolvendo adição e multiplicação, colagens de figuras coloridas: quadrado, retângulos, triângulos e círculos, 
formando as figuras geométricas, entre outras atividades que, tiveram como objetivo praticar as operações 
matemáticas, através da ludicidade, estimulando o desenvolvimento da criatividade. 

Português Divertido – Foram realizadas atividades que contemplaram palavras cruzadas, escritas  
e brincadeiras utilizando palavras elucidando a importância de sempre dizer a verdade, realizaram a 
organização do alfabeto, colocando as letras na sequencia correta, conhecendo o significado das pronúncias e 
suas colocações de forma adequada nas frases, fizeram uma feirinha com brindes e doações direcionadas à 
Instituição. Todo contexto aplicado foi trabalhado na ludicidade com objetivo de despertar a atenção da 
criança e do adolescente e reter essa atenção durante todo o desenvolvimento da atividade. 

ATIVIDADE 6: Brinquedoteca – No ano de referência  foram realizadas atividades com brincadeiras 
livres na brinquedoteca, abordando temáticas que contextualizaram de maneira lúdica, assuntos de 
observação pelo educador, que através de rodas de conversas, pôde levantar reflexões e orientações acerca 
de prevenções referente à drogadição e violência doméstica, haja vista, essa é uma realidade, vivenciada no 
quotidiano das crianças e adolescentes inseridos na comunidade; essa prática, permitiu que, de maneira 
brincante, num mundo de fantasias, as crianças tivessem momentos de interação com colegas e com a 
Educadora,  foram abordados  vários outros assuntos que elucidaram o conceito do “dividir” e de esperar por 
sua vez, pontuaram a questão da organização, com o objetivo de promover a disciplina e alcançou o resultado 
esperado propiciando, também, a paciência, o bem estar e a integração do grupo, permitindo à criança, o 
pleno direito de “ser criança”, de brincar e ser feliz num ambiente lúdico, onde a imaginação fica livre para 
criarem as fantasias do mundo infantil e ao mesmo tempo, recebendo orientações necessárias acerca de 
assuntos, que, farão a diferença para escolhas assertivas na fase adulta.   

ATIVIDADE 7: Informática - As aulas de Informática foram realizadas junto às crianças e adolescentes 
com atividades de acordo com a divisão de turmas por faixa etária, contando com pesquisas de imagens de 
vários lugares do mundo, aprenderam a utilizar as ferramentas disponíveis no PACOTE Office e d na Internet,  
como o Google Maps e Street View, propiciando às crianças e adolescentes uma noção da expansão do mundo, 
diferentes localizações e culturas. Os adolescentes tiveram aulas sobre o processo de criação, desenvolvendo 
e participando de todo processo de elaboração dos cartões de natal da Instituição, o objetivo foi desenvolver 
a criatividade e pensamento crítico, impulsionar a exposição de ideias de cada um. No geral as atividades 
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desenvolvidas proporcionaram o incentivo à informática como forma de leitura, pesquisa e aprendizagem, 
explanando de forma lúdica, para aprimoramento do conhecimento cultural e inclusão digital. 

ATIVIDADE 8: Inglês – Durante o primeiro semestre do ano, a oficina de Inglês foi realizada com  
direcionamento de técnicas de aprendizagem que foram aplicadas com metodologia lúdica para fácil 
absorção pela memória das criança. Foram ensinadas a escrita e pronúncia de palavras do cotidiano, 
nome de objetos, animais etc. Despertar na infância o interesse por uma língua estrangeira abre um 
leque de conhecimentos que os oportunizarão na fase adulta, quando chegar o momento de escolher 
uma carreira profissional – a cultura de outra língua possibilita o estimulo de potencialidades, 
habilidades e talentos. Durante a interação do grupo foram tratados temas relacionados ao convivo 
social e conceitos de cidadania. A educadora utilizou o verbo “to be” ligando os pontos de forma a 
aperfeiçoar a escrita da língua estrangeira e sua pronúncia, utilizando recursos como áudios, 
desenhos, papéis e lápis, de maneira lúdica e brincante foram estimulados também a formação e 
fixação das cores em inglês e desenvolveram dinâmicas formuladas com a finalidade de evoluir o 
vocabulário. “Salientando que, apenas até o mês de junho, pudemos contar com a voluntária 
responsável pela oficina de inglês e que, por motivos particulares não pôde continuar ministrando a 
oficina mencionada”. 

ATIVIDADE 09: Valores – Nesse momento foram trazidas noções culturais, éticas, comportamento 
social em coletividade e individual, valores morais na sociedade. Foram trabalhados temas específicos aos 
meses de referencia, trazendo em cada tema uma dinâmica que elucidasse os valores de convivência e 
preservação do meio ambiente, prevenção acerca de drogadição e orientações de hábitos saudáveis,   
temáticas abordadas na contextualização lúdica, com conversas e estratégias relacionadas aos temas. Foram 
utilizados como ferramentas músicas e livros (diversos autores e compositores). Por exemplo: o livro “O Amor 
Tem Todas As Cores” autora (Márcia Honora), houve rodas de conversas, que abordaram os temas propostos, 
conscientizando crianças e adolescentes sobre reciclagem, economia de água, a importância dessa economia 
e o impacto gerado no meio ambiente. O tema abordado trouxe menção do verbo “amar” - em como podemos 
demonstrar amor a si mesmo respeitando a natureza, através do comportamento, respeitando as pessoas e o 
meio ambiente em que vivemos e a importância de sempre se buscar o lado positivo das situações; 
Posteriormente, com os valores identificados, elaboraram cartazes com desenhos e escreveram palavras chave 
e frases sobre a música, utilizaram recortes de jornais, revistas, cartolinas, cola, tesoura, todos esses 
procedimentos contribuíram para o desenvolvimento das crianças e adolescentes num contexto geral de 
aprendizagem. O resultado alcançado dessas atividades foi incitar as reflexões sobre as atitudes tomadas 
através de cuidados com o planeta terra, com boas atitudes tomadas no dia-a-dia, promovendo à compreensão 
de entender que as pessoas podem adotar práticas que fazem a diferença para um mundo ecologicamente 
melhor, cuidados com a saúde e hábitos saudáveis, a reflexões e orientações sobre o real significado de sonhos 
e conquistas durante a vida, reflexões acerca de emoções que nos movem no dia-a-dia, com pessoas do nosso 
convívio social, como amigos e família e reflexões acerca das orientações e prevenção de uso de drogas.  

*Para abordar essa temática foram desenvolvidas rodas de conversas, onde puderam se olhar nos 
olhos e discutir exemplos de comportamento, contar histórias sobre as diversas formas e maneiras de 
demonstrações de amor e respeito, por si mesmo através de cuidados consigo e o amor e respeito mutuo. 

 

ATIVIDADE ANUAL DIREITO DE BRINCAR -  

O PROJETO DIREITO DE BRINCAR foi executado com embasamento nas estratégias de planejamento, 
apresentadas na proposta de execução, as quais foram definidas com base no comportamento dos 
participantes e nas necessidades grupais, a partir do início efetivo das atividades, levando em conta as 
habilidades, faixas etárias e limitações de cada um. Porém, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, 
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o conteúdo de trabalho foi organizado a partir dos ciclos festivos, das manifestações da cultura popular 
brasileira e de suas matrizes fundadoras (indígena europeia e africana). 

Foram trazidas atividades de brincadeiras e apresentações de danças de roda, que foram realizadas 
de maneira brincante e divertidas, com danças, brincadeiras típicas, com diversas músicas apresentadas com 
fácil memorização e atrativas para todos os participantes. 

Brincadeiras desenvolvidas: Roda com bexiga surpresa, trazendo uma releitura de brincadeiras 
tradicionais e culturais, como a brincadeira da batata quente, ciranda cirandinha, a barata na careca do vovô, 
atirei o pau no gato, não atirei o pau no gato, a carrocinha, o cravo brigou com a Rosa, caranguejo não é peixe, 
cachorrinho quando late, ouvir e dançar vários ritmos das danças de roda. 

As brincadeiras consistiram em trazer para as crianças e adolescentes de uma forma lúdica e 
divertida,  interação, proporcionaram um universo de músicas e conhecimento de vários gêneros literários e 
históricos, as experiências vivenciadas nas atividades promoveram o conhecimento cultural e trouxeram 
reflexões sobre a história cultural dos povos indígenas e africanos, e toda influencia na cultural da sociedade 
contemporânea. Durante as oficinas foram abordados conhecimentos sobre as dez maiores populações 
indígenas no Brasil, onde a tribo Guarani está em primeiro lugar, cada tribo tem costumes e hábitos diferentes, 
culturas, variedades linguísticas entre outras, todavia possuem coisas em comum tais como: alimentação 
natural a qual advém da caça, pescas, frutas silvestres, e suas plantações. Houve diversas atividades 
envolvendo as culturas e costumes dos povos nativos e, no decorrer das atividades foram demostrados através 
de mapas as regiões onde estão inseridas as populações indígenas no Brasil, conheceram os diversos tipos de 
brinquedos e brincadeiras de origem indígenas e como as mesmas eram confeccionadas, por exemplo, a 
peteca, ela era feita de palha e confeccionadas durante a colheita de milho.  

Foram desenvolvidas as brincadeiras, atualmente praticadas pelos povos ocidentais tais como: 
queimada, arranca mandioca, brincadeira da onça, entre outras.  

A educadora trouxe as culturas destes povos, buscando mostrar seus costumes de forma lúdica e 
divertida, por exemplo, através da culinária como Biju, mais conhecida como tapioca, a biju é um alimento 
extraído da mandioca, aipim ou macaxeira, nomes dados conforme cada região, a mesma é uma raiz muito 
consumida pelos nativos, existem variáveis receitas da culinária indígena além do biju, como; farinha, angus, 
mandioca cozida; vinhos fermentados também foram mostrados a todas as crianças o pequi, nativo dos 
serrados de algumas regiões do Brasil, que 98% das crianças e adolescentes não conheciam e também 
experimentaram a cana de açúcar. 

Durante a oficina ocorreram diversas atividades como confecção de vasos e pinturas grafismos, 
aprenderam que os indígenas têm exercido grande fascínio sobre os ocidentais desde os primeiros contatos e 
tem sido difícil evitar atribuir-lhes qualidades artísticas pelo seu grande apelo plástico, pela sua originalidade, 
sem curso, sem faculdade, tudo vindo da sua sabedoria desde há muito tempo no contexto histórico. 

 Através das brincadeiras sensoriais desenvolveram e estimularam a inteligência e a criatividade, 
favorecendo o desenvolvimento corporal, propiciando a interação em grupo, o desempenho cognitivo, social 
e emocional, estimulou o entendimento da importância do cumprimento de regras e suas penalidades quando 
não respeitadas.  

 As brincadeiras estimularam a sociabilidade com colegas, família, na escola e no meio social em que 
vivem; todas as surpresas das brincadeiras estavam correlacionadas a brindes e premiações como doces 
chocolates e brinquedos, promoveram a oralidade, cantaram, brincaram de roda, ampliaram o gosto musical, 
memorizaram músicas, equilíbrio, concentração, criatividade, controle da ansiedade; trabalho interdisciplinar 
com português como, gêneros textuais, interpretação, leitura e etc. 
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  Recursos utilizados: Vídeos, sites, canções de roda, bexigas TV, caixa de som. 

Para encerramento do ciclo de atividades, conforme planejamento da proposta, as crianças e 
adolescentes se prepararam para a chegada do Natal, desenvolvendo valores, a sensibilidade e os sentimentos 
alusivos ao despertar para a existência humana, interdisciplinar a contagem regressiva, a temporalidade e a 
formação para a cidadania, desenvolveram cartões natalinos (interdisciplinar com informática, interdisciplinar 
com brincando com matemática), com captação de renda, leitura do poema: A história do Natal (autor 
desconhecido), leitura do poema: Chove, é dia de natal (Fernando Pessoa), no momento da roda conversaram 
e realizaram algumas perguntas como: O que é o Natal, se todas as pessoas comemoram essa data, quem deve 
ser homenageado neste dia tão importante, por que algumas pessoas trocam presentes neste dia, será que 
quem não tem presentes a dar ou a receber não pode comemorar o natal, o que significa o natal para cada 
um; com as perguntas respondidas, cada um colocou seu ponto de vista e conhecimento de causa e foram 
desenvolvidas brincadeiras referentes a esse ciclo, como: jogo da memória natalino oral, onde todos falavam 
o seu gosto referente à culinária de natal e logo após os demais tentavam acertar o que o amigo tinha falado, 
assim sucessivamente até restar apenas um, sendo esse o ganhador. 

Também foi desenvolvida a brincadeira: A fuga do papai Noel; O papai Noel foi escondido na 
instituição e os grupos saiam à procura do mesmo, assim que encontrava, o grupo era o vencedor. 

Desenvolveram também a criação escrita de receitas pelas turmas, onde cada um criou sua própria 
receita com direito a votação para a mesma ser desenvolvida no decorrer do ciclo. Todas as crianças e 
adolescentes participaram da montagem decorativa natalina da Instituição, montagem de árvore de natal, 
desenvolvimento de enfeites, guirlandas, entre outros decorativos específicos referentes ao tema 
desenvolvido. 

Assistiram ao filme musical: É natal outra vez , com objetivo geral de  conhecer a história do natal, 
saber quem é Jesus, conhecer os símbolos do natal, despertar-se para a importância do natal, despertar-se 
para o amor ao próximo, à solidariedade por meio de atividades coletivas, tais como a confecção do presépio, 
da árvore de natal etc, desenvolver a leitura e a escrita por meio de atividades envolvendo a temática do natal, 
desenvolver a musicalidade por meio de canções natalinas.  

Objetivos específicos: através da vida e experiências de cada um, saber de fato o verdadeiro 
significado do ciclo natalino, através das leituras, despertar na turma entender, fazer interpretação do que o 
autor quis dizer em cada verso, mostrar o significado de entrega dos presentes, brincando trabalharam 
concentração, atenção, observação, memorização, trabalhar equipe, percepção, atenção, movimento, o filme 
foi apresentado como atividade multidisciplinar com  valores, trazendo a mensagem que a deficiência não 
impede as pessoas de sonhar, realizando o que sonhando zombar dos sonhos dos outros, mostrar que a inveja 
e a maldade não levam as pessoas aos bons caminhos, a importância da amizade, ter cuidado com pessoas 
estranhas, a criação dos cartões natalinos com suas assinaturas, incentiva-os a vender, juntamente com  toda 
equipe Crescer, com isso adquirir recursos para investir em passeios, festas, etc, mostrando que são capazes 
de criar, produzir e adquirir. 

Os desenvolvimentos das atividades visaram proporcionar um universo de conhecimento 
interdisciplinar, cores, músicas e danças desenvolvidas com ludicidade, as brincadeiras, desenvolvem e 
estimulam a inteligência e a criatividade, favorecendo o desenvolvimento corporal, fazendo com que todos 
tenham desempenho cognitivo, social e emocional, absorvendo melhor o conhecimento para se tornar um 
cidadão consciente e humano.  

Os recursos utilizados foram vídeos, sites, canções natalinas, brinquedos papai Noel, TV, caixa de 
som, notebook, papeis, lápis, entre outros. 
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PROJETO HORIZONTES - O Projeto Horizontes foi desenvolvido em parceria com o SENAI e a empresa 
VALID, oferecendo curso de Assistente Administrativo, com duração de 10 meses e um total de 400/horas, 
foram atendidos 16 jovens e adolescentes com idade entre dezesseis e vinte anos. As aulas ministradas na 
sede da LuAR foram relacionadas à área de gestão, conforme currículo do curso assistente administrativo do 
SENAI e as atividades práticas do programa de aprendizagem foram realizadas na empresa VALID. Em junho, 

16 jovens aprendizes participaram da cerimônia de formatura, realizada na LuAR. O resultado alcançado foi à 

inserção dos jovens no mercado de trabalho e a promoção da reflexão e ressignificação de valores e projetos 
de vida, incentivando-os ao protagonismo juvenil e assertividade na tomada de decisões. Outros 25 jovens 
participaram no decorrer do segundo semestre, do processo seletivo e farão parte do novo ciclo do curso que 
se iniciará em jan/2019. 

OUTRAS ATIVIDADES 

PASSEIOS  

DIA DAS CRIANÇAS - Em comemoração ao dia das crianças, em 12 de outubro, foi realizada uma 
semana inteira de recreação e muita diversão, com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas, pula-pula, 
gincanas de bexiga com água, dentre outras. Tiveram um passeio no salão BOOMERANG, uma festa com bolo, 
doces e entrega de presentes que foram doados pelos apadrinhamentos através do Grupo Sua Doação 
Transforma Vidas.   

FACENS- No mês de novembro, sob os cuidados da equipe LuAR, os atendidos tiveram a 
oportunidade de participar do Projeto FACENS- De Portas Abertas. Trata-se de um passeio na Universidade 
FACENS-- Campus Sorocaba, no qual conheceram o ambiente acadêmico onde foram abordadas orientações 
referentes à escolha de cursos, escolha de carreiras profissionais e bolsas de estudos. 

Por meios dos PROJETOS ALIMENTANDO COM-CIÊNCIA e PROJETO TRANSFORMARI – Foram 
realizadas atividades com os Coordenadores e alunos de Nutrição, Química e outros cursos de graduação da 
UNISO- Campus Sorocaba, foi desenvolvida atividades de experiências direcionada alimentação saudável, 
experiências químicas com reações através de misturas de componentes diversos e alimentos; as atividades 
foram conciliadas dentro da ludicidade, para efeito de absorção e retenção da atenção das crianças e 
adolescentes durante todo processo de desenvolvimento das experiências realizadas. 

CONTAÇÃO DE CONTOS- Através da organização social de pessoas físicas, recebemos a doação de 
500 livros infantil e infanto-juvenil e uma apresentação de Contos com Moniza Maciel.   

Orientação Nutricional- Através do curso de graduação de Nutrição da UNISO, foi desenvolvido 
alguns encontros de abordagens técnicas pertinentes aos procedimentos de  armazenamento de alimentos e 
técnicas nutricionais, para as profissionais que trabalham na cozinha da Instituição, as quais, são 
responsáveis pela preparação dos alimentos e refeições servidas na Instituição. 

COLÉGIO RENASCER – No dia 23 de novembro as crianças da LuAR receberam dos alunos do 5º ano do 
Colégio Renascer, brinquedos que foram arrecadados através de uma campanha de cunho social.  

REUNIÕES COM PAIS E/OU RESPONSÁVEL – Promovemos reuniões individuais com pais e/ou 
responsável no acompanhamento mais próximo com as crianças e adolescentes que apresentaram alguma 
dificuldade de relacionamento em grupo e ou individual e quando se fez necessário, em comum acordo entre 
equipe e responsável pela criança ou adolescente, encaminhamos para acompanhamento psicológico.   

A reunião em grupo foi realizada abordadando assuntos relacionados a eventos da Instituição,  
renovação de matricula para 2019, entre outras  abordagens de interesse dos familiares referente as atividades 
do cotidiano das crianças e adolescentes.  
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DOAÇÃO MESA BRASIL - O Projeto Mesa Brasil SESC, realizou em dezembro a doação de um CHESTER 
por família, contemplando as famílias das crianças e adolescentes dos projetos CESCER e Horizontes, 
totalizando a entrega de 43 aves. 

EVENTOS 

FESTA DE ANIVERSÁRIO – As festas de aniversário aconteceram mensalmente conforme acordado 
com as organizadoras do evento,  as quais, contamos com a parceria do grupo SUA DOAÇÃO TRANSFORMA 
VIDAS, entre outras parcerias (pessoa física), que promovem para as crianças e adolescentes da Instituição, 
um ciclo de doze festas, que se realizou, preferencialmente, na última semana de cada mês no ano de 2018. 
Contamos, ainda, com outras parcerias como a doação de brinquedos infláveis da empresa BRINQUE MAIS e a 
doação de pipocas do Buffet DUDA-LELÊ. No ano de referencia as festas de aniversários ocorreram 
mensalmente  

COLÉGIO RENASCER – No dia 23 de novembro as crianças da LuAR receberam dos alunos do 
5º ano do Colégio Renascer, brinquedos que foram arrecadados através de uma campanha de cunho 
social. 

FESTA DA FAMÍLIA - No decorrer do ano foram realizadas dois eventos em comemoração ao dia da 
família (junho) e festa da família (dezembro), com apresentações musicais e teatrais, realizadas pelas  crianças 
e adolescentes. Contando com exposições dos trabalhos elaborados no decorrer de cada semestre de 
referencia, finalizando com um café da manhã para recepcionar os convidados -pais e familiares em geral dos 
atendidos no projeto CRESCER. 

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE LACRES – No dia 10 de dezembro foi realizada a entrega de 8 
garrafas pets de 2 litros com lacres de latas de alumínio arrecadados no decorrer do ano de 2018 pelas crianças 
e adolescentes do projeto CRESCER. Os lacres foram doados para a Comissão Municipal de Assistência Social 
de Votorantim - COMAS, contribuindo para campanha onde os lacres são trocados por cadeira de rodas (são 
necessárias para cada cadeira, 140 garrafas com lacres de alumínio). A cerimônia de entrega contou com a 
presença de representantes da COMAS, juntamente com entrega de brinquedos para as crianças, oriundos de 
arrecadações através de campanha social. 

BAZAR – O bazar comunitário foi realizado no decorrer do ano com periodicidade bimestral, no salão 
da Instituição, com vendas de diversos produtos oriundos de doações para auxílio nas despesas da Instituição.  

*CRAS – No ano de referencia, ocorram mensalmente no salão da Instituição, as reuniões do CRAS 
acerca do Programa Bolsa Família e palestras de interesse social comunitário.  

 

ENCAMINHAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 

Atendimento Social – No ano de referencia recebemos encaminhamentos do CRAS (por intermédio e 
solicitação do Conselho Tutelar de Votorantim), para efetivação de matrículas para famílias, que  ficaram nos 
registros institucionais para apreciação de vaga no inicio de 2019, conforme disponibilidade motivada por 
evasão no período de rematrícula.  

Recursos não Financeiros:  

Parcerias Pontuais: 

 Colégio Renascer 

 Colégio COC Santa Rosália 
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 Leo Transportes 
 

Parcerias Recorrentes: 

 Natal Sem Fome 

 Banco de Alimentos de Sorocaba 

 Mesa Brasil SESC 

 Igreja Metodista Livre 

 SENAI 

 VALID 
 

 

 

 Crianças e adolescentes de 6 a 20 anos de idade, em situação de vulnerabilidade e risco social e suas 
famílias.  

 Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; Famílias que 
atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram 
contempladas. 

 

 

 45 crianças de 6 a 11 anos. 

 14 adolescentes de 12 a 15 anos. 

 16 adolescentes de 16 a 20 anos. 

O atendimento ofertado pela LuAR é extensivo à família dos usuários. 

 

 
  
 

Nome Função Escolaridade 
Carga hr/ 
Semanal 

Regime de 
Contratação 

Alessandra Leme da Silva 
Auxiliar Cozinha/Serv. 
Gerais 

Ensino Médio 40 hs CLT 

Caroline Vieira da Costa Educador Social/Jogos 
Ensino 
Superior/Cursando 

3 hs 

Estagiária 
Cedida 
prefeitura 
Votorantim 

Célia Nascimento 
Instrutora de 
Artes/Culinária 

Ensino Superior 3 hs Voluntária 

Edson Pires Duarte  Instrutor Judô Ensino Médio 6 hs MEI 

Jeferson Rodrigues da Silva Instrutor de Informática Superior Cursando 35 hs MEI 

Joelma Hessel Assistente Social Superior Completo 30 hs RPA 

Maria Lima Passador Cozinheira Ensino Médio 40 hs CLT 

E. 1 - CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

E - PUBLICO ALVO 

E. 2 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 
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Sandra Almeida Coordenação Superior Completo 25 hs MEI 

Silvana Silvana Eloisa 
Brianezi 

Psicóloga Superior Completo 4 hs Voluntária 

Sueli Yosida Educadora Social Superior Completo 6 hs Voluntária 

Vânia Ferreira de A. Ortz Educadora Social Superior Completo 20 hs RPA 

Welingnton da Silva 
Medeiros 

Auxiliar 
Desenvolvimento 
Projeto 

Superior Completo 3 hs Voluntário 

Celma Rodrigues Instrutora Oficina Inglês Superior Completo 3 hs Voluntário 

 

 

 
Votorantim: Jardim Novo Mundo, Jardim Tatiana e Jardim Primavera. 
 
 

 

A avaliação realizada ocorreu através de registros de evolução do desenvolvimento de 

potencialidades da criança e do adolescente observadas pela equipe técnica e/ou relatadas pelo usuário ou 

sua família; realizamos avaliações semestrais junto ao usuário e família, através de questionário de avaliação 

de satisfação. Em setembro, foi realizada uma pesquisa de satisfação, a qual, numa roda de conversa, cada 

turma, cada criança e adolescente pôde avaliar as atividades desenvolvidas e sugerir melhorias. E, no mês de 

novembro, no ato da rematrícula para 2019, foi realizada uma pesquisa de satisfação com os Pais e/ou 

Responsáveis.  Todas as ações tiveram por objetivo promover a participação dos usuários na implementação 

do Plano de Trabalho para 2019, ação e execução dos Serviços socioassistenciais realizados pela LuAR, bem 

como, respaldar o planejamento das atividades para 2019. 

 

 

 

 

 

 

E.3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

E.4 - PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 

 Realizar atividades socioassistenciais a crianças e adolescentes de 6 a 20 anos e suas famílias, no intuito de fortalecer a convivência familiar e comunitária 

e prevenir a ocorrência de risco social;  

 Promover o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais, bem como encaminhamentos aos serviços ofertados pela rede de proteção, sempre que 

necessário, possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural de crianças e adolescentes; 

 Promover à criança/adolescente e sua família um ambiente saudável, rico em experiências lúdicas, lazer, recreação, bem como estimular o 

desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;  

 Garantir a segurança de acolhida à criança/adolescente e sua família; 

 Estimular o desenvolvimento integral da criança/adolescente, a fim de que se torne um adulto consciente de seus direitos e deveres, aptos a tomada de 
decisões adequadas à boa convivência em sociedade. 

 

Nº ATIVIDADE RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

01 Psicologia Positiva 

 Aumento na autoestima e na cooperação das atividades desenvolvidas em coletividade;  
 Aumento as atitudes  de empatia e sociabilidade; 
 Melhora na dedicação e no desempenho durante o processo de desenvolvimento das atividades; 
 100% das crianças e adolescentes avaliam positivamente as atividades realizadas.  
  

02 
Brinquedoteca 

  Melhora na concentração e participação nas atividades em grupo e organização do espaço;  
 Aumento da cooperação grupal, integração e respeito entre os participantes; 
 Aumento a destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
 90% dos participantes avaliam positivamente as atividades realizadas na brinquedoteca. 
  

04 
Informática 

 Maior conscientização sobre a importância do habito da leitura; 
 Aumento da aquisição de informações; 
 Melhor na integração entre o grupo. 
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 100% avaliam positivamente as oficinas de informática. 
 

06 Jogos e Brincadeiras  

 Melhora do desempenho físico, coordenação motora e aumento da concentração;  
 Aumento da cooperação, integração e respeito entre os participantes; 
 Aumento da destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
 85% dos participantes avaliam positivamente as atividades de jogos.  
 

07 Judô 

 Melhora na coordenação motora;  
 Crianças e adolescentes preparadas para a defesa e não para o ataque;  
 Crianças e adolescentes com maior flexibilidade, força muscular e resistência física; 
 90% dos participantes avaliaram positivamente a oficina de judô; 
 

08 Música/Coral  

  Melhora na qualidade de vida através do som vocal; 
 Desenvolvimento da concentração e da coordenação motora; 
 Aumento da sociabilização e integração grupal; 
 Acuidade auditiva;  
 Aumento da destreza do raciocínio, da disciplina pessoal e do equilíbrio emocional; 
 100% dos participantes avaliaram positivamente a atividade. 
 

09 Oficina de Artes/Culinária 

 Melhora na coordenação motora e concentração;  
 Aumento da sociabilização e integração grupal; 
 100% dos participantes avaliaram positivamente a atividade. 
 

10 Reforço Pedagógico 

 Maior conscientização sobre a importância do habito da leitura; 
 Aumento da aquisição de informações; 
 Melhora na integração entre o grupo; 
 90% dos participantes demonstraram melhora no vocabulário, expressão verbal e escrita, raciocínio lógico e 

hábitos de leitura.  
 

11 Valores 

 Fortalecimento dos valores sociais e emocionais;  
 Aumento da autoestima, autoconfiança e sentimento de acolhimento; 
 Melhora na convivência em grupo e na consciência sobre a importância da vida familiar; 
 Crianças e adolescentes com noções básicas de conceitos e valores de cidadania;  
 100% das crianças e adolescentes avaliam positivamente a oficina. 
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12 Inglês 

 Oportunizou o conhecimento de outro vocabulário; 
 Propiciou a visibilidade de buscarem seus talentos; 
 Promoção do conhecimento da cultura estrangeira; 
 80% dos participantes avaliam positivamente as atividades da oficina.   

13 Projeto Horizontes 

 Desenvolvimento informacional dos participantes; 
 Aumento da desenvoltura individual; 
 Promoção da Inclusão Social e Imersão no Mundo do Trabalho. 
 100% dos atendidos avaliam positivamente a ministração do curso. 
 

14 Projeto Expandindo Horizontes 

 Desenvolvimento da Intuição Vocacional; 
 Aumento da autoestima e confiabilidade; 
 Melhoria na postura para área profissional 
 100% dos participantes avaliam positivamente a realização do curso. 
 

 
Votorantim, 02 de Janeiro 2019 

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei. 

                                  
                                                                 KENJI YOSIDA                                                                                JOELMA HESSEL  
                                                                  PRESIDENTE                                                                               ASSISTENTE SOCIAL        
                                                                                                                                                                            CRESS: 57 137                                                                        
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RELAÇÃO NOMINAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO CRESCER, ATENDIDOS NO EXERCÍCIO DE 2018,  

PROJETO CRESCER 

Nº NOME DO ATENDIDO IDADE DATA NASC. 

1.  Adriele de Andrade 6 18/04/2012 

2.  Alisson Galdino da Silva 9 25/07/2008 

3.  Ana Vitória de Oliveira Brito 8 02/07/2009 

4.  Ana Vitória dos Santos Oliveira 8 09/04/2010 

5.  Artur Eduardo Firmino 9 31/01/2008 

6.  Bianca Felício de Almeida 6 02/05/2011 

7.  Bruna Rafaely Sampaio Bernardino 6 19/03/2011 

8.  Bruno Kayke Oliveira de Magalhães 8 13/11/2008 

9.  Caic Raimundo de Camargo 7 02/08/2010 

10.  Celso Pereira Rosa Neto 11 10/04/2006 

11.  Caio Augusto Machado   

12.  Daniel dos Santos 8 23/06/2010 

13.  Daniel Felício de Almeida 9 30/04/2008 

14.  David Magnum de Lima Júnior 7 29/10/2009 

15.  Eduarda Almeida do Vale 11 05/03/2006 

16.  Emerson de Oliveira Almeida 8 31/07/2009 

17.  Eliézer Aquino Uler 13 12/01/2005 

18.  Gustavo Henrique Xavier Alexandre 11 30/07/2007 

19.  João Alexandre Andrade de Almeida 10 09/10/2006 

20.  João Vitor Machado Barbosa 9 10/06/2008 

21.  Julia Dias Ferreira de Lima 10 18/06/2007 

22.  Karoliny Martins de Oliveira Fernandes 8 13/03/2009 

23.  Kauani Cristina de Oliveira 10 07/10/2006 

24.  Kauê Celso de Amorim 9 19/10/2007 

25.  Kawã Raphael Xavier de Camargo 8 05/02/2010 

26.  Kemilly Vitória Santos de Matos 6 26/12/2010 

27.  Ketilyn Maiara Santos de Matos 9 14/08/2007 

28.  Kevin Lucas Branco Tomaz 13 30/01/2004 

29.  Lawren Eduarda fernandes dos Passos 11 15/06/2006 

30.  Lucas Emanuel de Jesus Nascimento 7 04/04/2010 

31.  Lucas Mateus Tavares 10 20/06/2006 

32.  Luiz Henrique Vicente dos Santos 8 15/09/2009 
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33.  Maiara Cristina Teófilo Almeida 7 08/09/2009 

34.  Maria Isabelly de Camargo Monteiro 8 30/08/2009 

35.  Maria Vitória Dias Ferreira de Lima 8 21/04/2009 

36.  Mariah Eduarda de Oliveira Lima 6 28/07/2012 

37.  Mariana Ap. Pires Frorencio 7 19/10/2010 

38.  Marjori Ramily de Oliveira Pinto 12 18/06/2005 

39.  Matheus Segati Lelis 14 14/05/2003 

40.  Michael Cesar de Jesus Nascimento 9 16/07/2008 

41.  Natacha Amantino do Nascimento 8 18/08/2008 

42.  Pablo Cauã Carvalho de Oliveira 14 17/03/2003 

43.  Pedro Henrique Bernardino Costa 7 27/11/2009 

44.  Rafaelly Kevittilen Camargo dos Santos 7 30/08/2010 

45.  Richard Reis Barbosa 12 22/11/2004 

46.  Robson Manoel da Luz de Oliveira 6 09/02/2011 

47.  Ryan Matheus Reis Barbosa 7 29/10/2009 

48.  Sarah Emanuely de Camargo Monteiro 12 19/08/2004 

49.  Talison Oliveira Neres Dias 10 18/04/2007 
50.  Tamires Oliveira Neres Dias 11 27/12/2005 

51.  Thalita de Almeida Lanfred 8 19/08/2009 

52.  Victor Hugo Borna 11 07/05/2006 

53.  Vitor Hugo Vieira Ramos 12 15/04/2005 

54.  Vitória Vicente dos Santos 9 15/06/2008 

55.  Weslly Gabriel Pereira do Nascimento 6 25/07/2011 

56.  Yasmin Jenifer Luz de Oliveira 9 05/09/2008 
 

PESSOAS QUE SAIRAM NO QUADRIMESTRE SET/DEZ-2018 

Nº  NOME DA CRIANÇA/ ADOLESCENTE IDADE DATA NASC. 

1.  Thiago Rafael Fernandes dos Passos 13 05/07/2004 

2.  Maria Fernanda Rodrigues Alves 6 27/12/2010 

3.  Vinícius José de Paula Prado 7 26/01/2011 

4.  Maria Eduarda Santos Silva 9 04/04/2008 

 

INDICADORES – PROJETO CRESCER SEXO TOTAL 

M F 

Nº de pessoas que vieram do quadrimestre anterior 32 28 60 

Nº de pessoas que saíram no quadrimestre de referencia 2 2 4 

Nº de pessoas que permanecem no quadrimestre de referencia 30 26 56 
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FOTOS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018: 

                                                                                                         
FESTA DOS ANIVERSÁRIANTES DE FEVEREIRO                                                                   DIA DA MULHER  

               

                                    REUNIÃO DOS PAIS    BAZAR BENEFICIENTE  
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                     FESTA DOS ANIVERSARIANTES DE MARÇO  PÁSCOA  

           

ARTES/CULINÁRIA 

       

BRINQUEDOTECA 
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INFORMÁTICA 

     

JOGOS 
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JUDÔ 

  

   

MUSICALIZAÇÃO                  
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VALORES 

   

REFEITÓRIO LUAR 

   

CONFRATERNIZAÇÃO 
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