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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020

A. Identificação da Instituição e seus serviços e programas
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 A 14 ANOS

B. Identificação da Instituição
1. Nome da Entidade: Centro Socioeducativo Semente Esperança
2. Endereço: Rua Crispim Ferreira de Souza, 144 Jd. Paranapanema 13100-223
Telefone: 19 3579 1487
Site institucional: www.sementeesperanca.org.br
E-mail institucional:
semente.esperanca@hotmail.com/administrativo@sementeesperanca.org.br
3. Nome do(a) Representante Legal: Claudino José Campos Stevanatto
RG: 7.852.766
CPF: 037.899.278-30
Vigência do Mandato: 1/05/2020 - 30/04/2022

C. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
Realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e
planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e
concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos às famílias e indivíduos em
situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

D. DETALHAMENTO DE CADA SERVIÇO E PROGRAMA
1. Metas previstas no Plano de Ação/Plano de Trabalho 2020
Território G6 - 90 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
Território G2 – 60 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos

2. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados
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ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE E CULTURA

1) OFICINA CRIARTE/ OFICINA ARTES MANUAIS E DESENHO
Trabalhar com a oficina Criarte através do envio de Kits de atividades e materiais para
a casa de cada criança atendida pelo Semente Esperança foi desafiador, mas ao
mesmo tempo fonte de muita satisfação. Preparamos cada atividade, cada unidade de
material e cada embalagem com muito carinho, dedicação e cuidado. Recebemos em
troca, além de lindas criações, sorrisos felizes e orgulhosos de suas obras. O momento
criativo nos aproximou e nos estimulou a fazer do nosso dia a dia muito mais que um
isolamento social.
- Atividades “Semente em Casa 1“
Criarte: Bracelete reciclável, Trilhas e Caminhos, Mosaico Girassol, Desenho dos
sentidos, Palavras Cruzadas – Frutas, Mandala, Personagens para pintar
Desenho: Mandala impressa para colorir, Desenho impresso para colorir, Atividade livre
de desenho- o que eu vejo quando olho pela janela, Atividade livre de desenho- o que
você mais fez nesta quarentena, Atividade para a técnica do giz deitado
- Atividades “Semente em Casa 2“
Criarte: Cofrinho reciclável, Colagem – Penteado Divertido, Desenho de olhos fechados,
Mosaico Maçã, Colagem - Painel Junino, Colagem – Criando Moda, Personagens para
pintar, Desenho - Personalizar sua máscara, retrato falado, O que eu vejo
Desenho: Desenhando o abacaxi,
utilizando o giz de cera

Desenhando a banana – técnica de desenho

- Atividades “Semente em Casa 3 - Natal“
Confecção do Cartão de Natal, Confecção da Árvore de Natal
- Atividades presenciais/ individuais ou grupo familiares
Desenho livre – Moldura, Desenho abstrato com rabiscos (técnica de mosaico),
Desenho livre – Flores,
Rosto em material reciclável – caixa de leite.

2) OFICINA BIJUTERIA
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As crianças gostam muito de participar desta oficina, pois é um momento de
autorrealização onde podem colocar em prática suas percepções estéticas e desejos
sobre acessórios que gostam de usar ou presentear.
Para que pudéssemos continuar oferecendo estas oportunidades para as crianças, no
período de distanciamento social, que foi extenso, organizamos kits de pulseiras e
colares para serem entregues as crianças e adolescentes para a realização da oficina
em casa.
Desta forma, mantivemos o vínculo e estivemos presentes no cotidiano, proporcionando
aos atendidos
Atividades realizadas:
Confecção de pulseiras de miçangas no tear: presencial coletivo
Pulseiras de mola – enviadas nos Kits “Semente em Casa 1 e 2”
Pulseiras de macramê e colares de barbante – atividade presencial individual

3) OFICINA CRIAR PARA BRINCAR
As atividades realizadas nesta oficina, permitiram a criança aflorar sua criatividade e
fortalecer sua autoestima a partir de propostas que incentivaram a invenção e criação.
No período de isolamento social, com as criações realizadas pelas crianças “em casa”,
foi possível manter o vínculo entre criança, instituição/educador. Foi um caminho
escolhido também, para acompanhamento da criança, por meio das trocas de
informações (via contato celular) que se estabeleceram durante a execução das
atividades.
Propostas realizadas:
- Atividades “Semente em Casa 1“
Semente em casa criatividade- rolhas e cápsulas de café, cd’s e canudos, Atividade
para criar um quadro com a letra do nome.
- Atividades “Semente em Casa 2“
Decorando o peixe, Cabelo maluco, Monte a sua raposa, Monte seu painel julino, Monte
sua máscara, Avaliando com emoji
- Atividades “Semente em Casa 3 - Natal“
Confecção de decoração natalina feita com CD, tecidos e miçangas, Confecção de
Papai Noel com materiais recicláveis.
- Atividades presenciais/ individuais ou grupo familiares
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Desafio dos insetos – confeccionando insetos com materiais inusitados

4) OFICINA DE BALLET
Neste ano atípico e desafiante, o principal objetivo foi atender as crianças de forma que
fosse proveitosa diante do novo espaço, a casa de cada um.
Foi criado um grupo no whatsapp, com responsáveis e crianças que escolheram a
oficina do ballet. Lá foram enviadas todas atividades, respondidas as dúvidas, trocas de
informações, recebimento das atividades solicitadas e muitas vezes mensagens de
carinho, com muita saudade!
As primeiras atividades foram como no nosso retorno presencial. A preocupação de
como foi o recesso e como estavam em relação a pandemia, retomando a consciência
corporal, com exercícios de alongamento.
Para as crianças que não conseguiam acesso a internet, foi criado um livrinho de
atividades, caça palavras de ballet, jogo das posições de pés, desenho de ballet para
pintura e etc.
Foram realizadas também as seguintes atividades:
- vídeo aulas de alongamentos (importância de alongar antes de qualquer atividade
física), dança do Anel (trabalha todos os exercícios básicos do ballet clássico – plié,
tendu, releves).
- atividades sobre pantomima (representação de história através de gestos), pois no
ballet muitos gestos representam um pedido, um desejo, uma ação e as crianças
deveriam escolher sua representação favorita e reproduzir por fotos.
- PDF do livro “Borboletas Bailarinas”, as crianças deveriam ler e enviar desenhos de
bailarinas borboleta da forma que imaginassem.
- semana da flexibilidade, vídeo com várias opções de posturas flexíveis e cada uma
se encaixava onde conseguia, deveriam mandar foto na postura escolhida.
- semana do equilíbrio, onde também enviei vídeo com várias opções e novamente se
encaixariam cada uma no seu limite e mandariam foto na postura escolhida.
-vídeo de saltos de ballet, relembrando os principais (sauté, echappé)
-vídeo de grandes saltos (Grand jeté).
No presencial, em setembro, atendimento individual ou por membros da mesma família.
Novo desafio... De ballet fomos ao parque, jogamos queimada, jogamos pebolim,
brincamos de twister, cozinha, bingo, futebol... Foi um tempo precioso!
Um bom resultado desse trabalho de 2020 foi o fortalecimento de vínculo, foi estar junto
mesmo que pela tela do celular, ou pela entrega de trabalhos para casa. Foi, ser além
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de professor, mas apoio, referência, amigo, foi levar a arte pra dentro da casa de cada
um e trazer em meio a tanto caos um pouco de luz.

5) OFICINA HIP HOP E SAPATEADO
Em meio a pandemia nossas atividades de danças urbanas e sapateado foram
adaptadas para o formato remoto.
Desde março, os conteúdos abordados em sala foram readaptados para vídeos
chamada, vídeos gravados, link de YouTube, lives e presencial reduzido.
Nos contatos via grupos de whats app, foram lançados desafios de dança, com a grata
surpresa dos vídeos respostas, enviados pelas crianças. Também foram enviados
vídeos com trechos de coreografia para serem reproduzidos pelas crianças e também
movimentos do hip hop.
As crianças também participaram das lives realizadas pelo professor! Interação ao vivo!
No retorno presencial reduzido, foi feito um rodízio de participantes para que a maioria
pudesse aproveitar a oficina.
Na medida do possível, o conteúdo foi retomado de forma resumida. Falamos sobre
história dos movimentos urbanos (com vídeo aulas práticas sobre danças que
movimentam o hiphop e o sapateado na internet), história do hiphop e do sapateado
(vídeo falando sobre o dia internacional do hiphop e do sapateado) dentre outras
atividades e exercícios visando o bem estar do aluno, proporcionando contato por meio
da arte.

6) OFICINA DE PERCUSSÃO
Uma experiência desafiadora. Como dar aulas de percussão a distância? No decorrer
do ano, procuramos de diferentes maneiras dar continuidade ao trabalho de percussão
que realizamos há anos.
Aos poucos e com avaliação contínua, fomos adaptando as aulas de acordo com as
necessidades individuais das crianças.
Percebemos nesta oficina, que as crianças e adolescentes preferiam o contato individual
pelo whats app. As trocas, as demonstrações de prática de instrumentos eram enviadas
no contato privado do professor, foi uma forma de atenção e cuidado. Mas também
aconteceram vídeo chamadas em grupo para a interação de trocas entre as crianças.
Importante colocar, que para que as oficinas acontecessem a distância, a instituição
disponibilizou os instrumentos de percussão para que as crianças pudessem levar para
suas casas.
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Autoestima e autorrealização foram grandes resultados neste período. Autonomia no
cuidado com instrumentos e na execução das oficinas aliada a realização de “ser
possível” tocar mesmo com o professor “a distância”.
Um pouco das atividades realizadas remotamente:
-Vídeos aula sobre: pandeiro, tamborim, caixa, chocalho, caxixi, alfaia e surdo
-Vídeos aula com temas musicais para acompanhamento rítmico: Castelo Ratimbum e
Fome Come ( Palavra cantada).
-Montagem de vídeo das crianças tocando os instrumentos.
-Atividade qual música do repertório quero tocar.
-Vídeos aula de técnicas de baquetas e exercícios rítmicos
-Vídeo construindo um chocalho/caxixi com pedrinhas e garrafa pet.
-Atividades presenciais individuais/grupos familiares
- Prática com os instrumentos:
Instrumentos utilizados: (Tamborins, Pandeiros, Caixas, Repiniques, Chocalhos,
Surdos, Timbal e Agogôs)
- Técnica de Baquetas:
Pinça, rudimentos e exercícios de Paradidos e executar diversas frases rítmicas.
- Técnica de mãos: Pandeiro e Timbal
Trabalhado técnicas como : slap , open tone, rufo no pandeiro, golpes com o polegar,
ponta e punho, tapa aberto e tapa fechado.
Ritmos Trabalhados: Samba, Pop , Afoxé , Reggae Samba enredo, Samba reggae ,
Funk e axé.

7) OFICINA DE VIOLÃO
Nesse desafio de ensinar a distância, destacamos dois momentos.
Primeiro, o momento em que a atitude frente às atividades talvez no fundo ainda
guardasse - por nossa parte e das crianças - um sentimento de espera de retorno
presencial. Talvez, para as crianças, a suspensão das atividades nos espaços foi vista
a princípio como férias, e então, para nós, foi difícil o trabalho de envolvê-las com algum
conteúdo. Foi necessária uma sutil virada de chave coletiva para que as atividades
fossem
mais
proveitosas.
Falando de forma prática, no primeiro momento das oficinas de violão, fizemos um grupo
no whatsapp com os alunos que frequentavam antes da pandemia as oficinas
presenciais. Enviamos vídeos semanalmente com conteúdos musicais diversos e houve
trocas positivas de comunicação e demonstrações de interesse, mas para poucos houve
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mesmo uma continuação do aprendizado no violão. Para as aulas em casa,
disponibilizamos os violões da instituição para a realização das aulas.
A partir de julho, em reunião com a equipe, reavaliamos estratégias de como chegarmos
nas crianças e termos melhor resultado com nossa comunicação.
Refizemos o convite para as oficinas oferecidas pelo Semente, para as crianças
escolherem. No caso das oficinas de violão, nesse segundo momento, passamos a
investir nas videochamadas individuais, pois percebemos maior adesão das crianças
quando a abordagem era feita de forma pessoal. Toda quinta-feira das 10h às 12h e das
14h às 17h30, ofereceremos 30 minutos de aula individual para cada participante da
oficina. Na quarta enviava a mensagem fazendo o chamamento e elas mesmas iam
colocando seus nomes nos horários disponíveis. Percebemos que houve uma mudança
no envolvimento das crianças, que passaram a gerenciar com mais autonomia suas
atividades.
Além das videochamadas, estava disponível para eventuais dúvidas pelo whatsapp e
eventualmente gravava pequenos tutoriais com o passo a passo do conteúdo visto em
aula.
A partir desses encontros, vimos resultados mais concretos no aprendizado e também
na relação afetiva com cada aluno, abrangendo também um maior número de crianças.
Havia pelo menos de 8 a 11 crianças que participavam semanalmente das
videochamadas; alunos que começaram o violão do zero e que, até o fim do ano, já
estavam tocando suas primeiras músicas e tomando conhecimento dos conceitos
básicos de violão e música: harmonia, melodia, ritmo; como encontrar as notas no
violão, primeiros acordes e batidas, etc. Havia também os que já frequentavam a oficina
pelo segundo ano consecutivo e que puderam aperfeiçoar o desenvolvimento de sua
prática
e
ampliar
o
seu
repertório
musical.
Fazer aula dessa forma a distância, mas de dentro das casas, tem dois lados: o da
distância propriamente física (aluno-professor) e o da proximidade (em relação a estar
ambos
em
seus
lares,
numa
conversa
individual).
Estar dentro da casa dos alunos foi também compartilhar de sua vivência doméstica.
Houve episódios intensos nesse sentido, como compartilhar do aniversário de Pedrinho
- que nesse tão estranho ano provavelmente não teve festa, porém juntos, pudemos
cantar eu, ele e sua mãe, o "parabéns". Também aconteceu de estar em aula e ouvir o
proprietário da casa que Wellington morava pedir que saíssem do imóvel. O aluno com
os olhos lacrimejando disse que agora teria que voltar à Bahia, e lamentava não ter
violão lá na Bahia para aprender. Semanas depois, em outra videochamada estava o
mesmo aluno já aliviado em outra casa. Filmou sua TV nova e sua felicidade em poder
continuar
as
oficinas
nessa
casa
nova.
Havia vezes em que nos ligávamos e a definição de imagem era tão ruim, mal
conseguíamos nos ver. Víamos a casa mal definida nos pixels, o telhado de laje, a área
em que estava, talvez a lavanderia. O barulho dos vizinhos. E nós tínhamos que nos
concentrar muito no nosso momento para usufruir ao máximo daquele aprendizado. Não
havia ninguém ali a supervisionar os minutos do momento e o que nos fazia driblar a
má conexão, os ruídos, sua timidez, a distância, era apenas a vontade de encontro e
interesse
pela
música
e
pela
vida.

Centro Socioeducativo Semente Esperança
Rua Chrispim Ferreira de Souza, nº 144 – Jd. Paranapanema
Campinas – SP - CEP: 13100-223 - Fone: (19) 3579.1487
CNPJ: 02.243.432/0001-59 | Site: www.sementeesperanca.org.br
semente.esperanca@hotmail.com | administrativo@sementeesperanca.org.br
No Caminho da Transformação

ATIVIDADES DO PROGRAMA SEMEANDO SABER

1) INFORMÁTICA – NOVAS TECNOLOGIAS
No segundo semestre, montamos grupo no whatsapp, com crianças e pré adolescentes
interessados na temática “Tecnologia”, aproveitando o momento da pandemia onde o
uso das Tics aumentou de forma exponencial.
Trabalhamos com o “Código USSD”, navegando e executando suas funções.
Pesquisamos e aprendemos sobre aplicativos de “limpeza”, para otimizar o espaço e
memória do celular.
Foi proveitoso para o grupo, pois é um assunto interessante para as crianças. Como
desafio, tivemos a limitação de internet dos usuários que não permitia muito tempo de
atividades on line.

2) MIL HISTÓRIAS
As histórias que escutavam no aconchego da instituição ganharam outro formato em
função da pandemia.
Mas, mesmo com um formato novo, não perdeu o encanto, e desta vez, contagiou
crianças e também seus familiares, que pelos vídeos podiam assistir as histórias
contadas pela Educadora Sara.
No primeiro semestre, todas as crianças do Ciclo 1 (6 a 9 anos), receberam os vídeos
pelo grupo de whatsapp. A educadora propunha a cada história uma atividade como
reflexão e feed back das crianças.
No segundo semestre, as histórias foram enviadas apenas para as crianças que
optaram pela oficina. A dinâmica de trocas foi a mesma do primeiro semestre.
Como resultado das ações tivemos:
- histórias curtas, com mensagem ressaltado virtudes e comportamento humano
assertivo
- incentivo à leitura
- reforço ao vínculo com as crianças
- reforço ao vínculo e participação com as famílias
- divulgação nas redes socias do Semente Esperança

3) RODAS DE CONVERSA
Com o objetivo de manter o vínculo e trocar informações com as crianças e
adolescentes, as “Rodas de Conversa” foram adaptadas para “Video chamadas em
grupo”.
Foi um momento de “fala e escuta”, onde o educador podia observar um pouco da
rotina familiar das crianças atento as situações graves de vulnerabilidade. Foi possível
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o encaminhamento de casos para o Serviço Social mediante as percepções do
educador durante estes momentos.
As crianças, aproveitavam este espaço para “bater papo” e com isso aliviavam um
pouco do stress.

ATIVIDADES DO PROGRAMA CORPO E MENTE SAUDÁVEL

1) ESPORTE (Ciclo 2 e 3)/ RECREAÇÃO (Ciclo1)
Foi muito desafiador adaptar esta oficina de modo a acontecer remotamente.
Transformar as atividades coletivas presenciais para atividades individuais a distância
trouxe para o planejamento muita criatividade e inventividade.
Iniciamos as atividades postando vídeos e informativos para prevenção da covid-19 e,
atividades como desafios corporais (tendo como foco manter as crianças ativas), e
sugerindo que fizessem desenhos que representassem a oficina de esportes.
Seguimos com a primeira edição do “Semente em casa” onde a equipe pedagógica
preparou kits de atividades para todas as crianças e adolescentes. Nestas atividades,
as crianças puderam vivenciar as oficinas que já faziam de forma presencial na
instituição. As oficinas de esporte foram contempladas por atividades recreativas,
exercícios funcionais, jogos para ativar a parte cognitiva subsídios para uma
alimentação saudável, que possuíam como foco a manutenção da saúde e a diminuição
do sedentarismo.
No segundo semestre, demos início as atividades on line de Treinamento Funcional pelo
google meet, para as crianças e adolescentes que tinham condições de acesso a
internet.
Criamos um grupo de “esportes” por meio de watts onde postamos vídeos semanais
de atividades para serem realizadas em casa, bem como vídeos preventivos a saúde
de forma global.
Para as crianças de ciclo 1 (6 a 9 anos), entregamos material junto com cartilha
descritiva das atividades propostas, além das vídeos aulas preparadas pela educadora
física, tendo como foco manter o vínculo, manter as crianças e adolescentes ativos e
promover a saúde, através de atividades de agilidade, coordenação, equilíbrio e
flexibilidade.
Com a possibilidade de atendermos de forma presencial (autorizado pela Secretaria de
Esportes, via FIEC), retomamos as oficinas de esportes com toda segurança e seguindo
os protocolos de prevenção e segurança, e demos continuidade aos treinos parciais de
fundamentos do desporto de handebol.
Tendo em vista os desafios por conta da pandemia, não medimos esforços durante o
ano para que nossos planejamentos fossem executados, e por meios destes,
pudéssemos contemplar nossos participantes, garantindo o direito das crianças e
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adolescentes e proporcionando um pouco de bem estar por meio das atividades
oferecidas.

2) EU SEI CUIDAR DO MEU CORPO
Esta oficina, no ano de 2020, foi dedicada aos cuidados de higiene frente as
necessidades que a pandemia trouxe. Foram produzidos vídeos com orientações e
informações de prevenção ao contágio do corona vírus.
Com uma linguagem acessível ao entendimento das crianças e adolescentes, os
educadores alertaram dos perigos da doença ressaltando os protocolos de segurança
e reforçando hábitos importantes de higiene.
Temas trabalhados:
- Eu sei cuidar - das minhas mãos
- Eu sei cuidar – dos meus pés
- Protocolos de saúde e prevenção ao COVID-19
- Reflexão: Como seria a volta às aulas presencial?
- Higiene Pessoal: Escovação
- Higiene Pessoal: Mãos e pés
- Cuidados e protocolos na volta às aulas
- Alimentação saudável e imunidade

3) JOGOS
As atividades foram direcionadas para o Ciclo 1 (6 a 9 anos), com a entrega de jogos
para recrear em casa.
Os jogos não foram prontos, e como desafio também, precisavam ser confeccionados
antes de jogar. Todo o material e instrução acompanhavam o Kit de Atividades.
Foi interessante que as propostas/ jogos foram feitas, em muitos casos, pelo grupo
familiar.
Os jogos para brincar foram:
-Dominó Turma da Mônica
- Palavras Cruzadas – Frutas
-Jogo de Memória – Os Incríveis
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- Amarelinha
- Quebra Cabeça
-Criação com Lego
- Desafio de empilhar objetos

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS REFERENTE AO ANO DE 2020
As ações descritas no Plano de Trabalho no ano de 2020, referentes ao trabalho
social desenvolvidos com famílias, foram readequadas e elaboradas conforme
demandas provenientes da situação de do Covid-19.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍLIAS:

Encontros Temáticos
1) Como melhorar o relacionamento com os filhos - 14/02/2020
Ocorreu o encontro com as famílias na Entidade, conforme planejamento do trabalho
social com famílias.
Esta atividade foi elaborada correspondendo à demanda proveniente dos usuários.
Neste primeiro encontro, as famílias participaram presencialmente, e puderam interagir
com os terapeutas e com os pares. Tornou-se exitoso e bastante produtivo, por este
motivo tornou-se uma fonte inesgotável, principalmente na contemporaneidade, onde
os desafios ampliaram-se com a ascensão das tecnologias e acesso a redes sociais.

2) Cuidando das emoções em tempos de quarentena - 03/09/2020
O encontro aconteceu na Entidade presencialmente, mas de forma individualizada.
As famílias que se interessaram, realizavam as inscrições antecipadamente e com isto
a atividade foi conduzida com todo cuidado necessário, que o momento exigiu. Os
facilitadores conversaram, com cada grupo familiar por aproximadamente uma hora
cada, tornando este espaço um tempo precioso para cada um deles.

3) Relacionamentos familiares no período de quarentena - 28/10/2020
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Novamente promovemos mais um encontro com as famílias, com a demanda que surgiu
devido à complexidade e as vulnerabilidades relacionais enfrentadas e ampliada neste
período de quarentena. Este diagnóstico foi identificado nas conversas relatadas à
assistente social.
Atendendo à solicitação, o encontro aconteceu presencialmente na Entidade, e desta
vez o tema escolhido foi “relacionamento familiar”. Os facilitadores proporcionaram aos
presentes refletirem sobre o valor e as potencialidades de cada um dentro do núcleo
familiar, complementando com elementos que subsidiam os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências.

ATIVIDADE CULTURAL COM AS FAMÍLIAS
No dia 11/08/2020- realizamos a festa Agostina, em referência a festa folclórica caipira,
a tão famosa festa Junina, em forma de circuito. As famílias trouxeram os filhos para
Entidade para participação presencial no “Drive Thru”, seguindo os protocolos de saúde,
conforme orientação da vigilância sanitária.

ATIVIDADES POR DEMANDA DA PANDEMIA
1) Orientações de cuidado com a Saúde
Orientação sobre campanha de vacinação H1N1
A Prefeitura Municipal de Campinas, lançou a campanha de vacinação de H1 N1 no
período de 23/03/2020 a 15/04/2020, em parceria com o Centro de Saúde
Paranapanema, afim de evitar aglomerações, orientamos as famílias acompanhadas
pela Entidade Semente Esperança, para que se organizassem para recebimento de
senhas e aplicação da vacina, com o calendário estipulado pelo C.S.Paranapanema.
- Esclarecimentos para as famílias, sobre a importância da proteção estabelecida pela
Organização Mundial da Saúde (uso de máscaras, higienização das mãos, uso de
hipoclorito e álcool em gel) e sobre o aumento de casos em Campinas e no mundo, a
importância do isolamento social referente Pandemia do Coronavírus. (Obs.: instrução
de como fazer o hipoclorito)
- Envio de materiais informativos.

2) Orientações Sociais – Referentes ao período de Quarentena, contato por
telefone e via whatsapp
- Orientações e encaminhamento das famílias sobre dúvidas do Cad.Único

Centro Socioeducativo Semente Esperança
Rua Chrispim Ferreira de Souza, nº 144 – Jd. Paranapanema
Campinas – SP - CEP: 13100-223 - Fone: (19) 3579.1487
CNPJ: 02.243.432/0001-59 | Site: www.sementeesperanca.org.br
semente.esperanca@hotmail.com | administrativo@sementeesperanca.org.br
No Caminho da Transformação

Orientamos as famílias para realizarem cadastramento no Distrito da Assistência Social
Sul, para ter direito ao benefício emergencial, cartão nutrir ou auxílio emergencial para
autônomos, garantido pelo poder público.
-Cadastramos famílias que ligaram solicitando cestas básicas, que foram encaminhadas
do território próximo ao Semente Esperança, pelo Banco de Alimentos de Campinas,
Departamento de Segurança Alimentar, Distrito da Assistência Social Sul(DAS-SUL) e
Centro Regional de Atenção aos maus tratos na Infância (Crami).

3) Ações Cartão Nutrir
30/03/2020 –Orientação para as famílias sobre cadastro referente ao cartão nutrir,
realizado pelo Distrito da Assistência Social Sul.
08/05/2020 – Recebemos da prefeitura a quantia de 230 cartões nutrir, sem os contatos
telefônicos dos contemplados.
12/05/2020- Identificamos que a maioria dos contemplados não compareceram para
retirada dos cartões, pois os contatos telefônicos estavam desatualizados.
Por esta razão no período de 08/05/2020 a 15/05/2020, realizamos a busca destes
contatos no Sistema de Governança Municipal (SIGM).
No período de 11/05/2020 a 13/05/2020 – Fizemos contato com os usuários faltantes
para retirarem o cartão.
13/05/2020- Concluímos a entrega para 105 famílias.
18/05/2020 – Devolvemos 125 cartões dos usuários que não foram localizados para o
Departamento de Segurança Alimentar.

4) Banco de Alimentos
Entramos em contato com as famílias encaminhadas pelo Banco de Alimentos, que
passaram por avaliação do serviço social da Entidade e foram contempladas com cestas
básicas, recebidas pelo banco de alimentos de Campinas.

5) Cartões Mobiliza Campinas – FEAC
-Triagem e encaminhamento de dados das famílias atendidas para Feac
- Entrega de 61 cartões alimentação/produtos de limpeza para 61 famílias atendidas na
instituição

6) Entregas Semente Esperança
- 1840 cestas básicas
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- 710 kits de alimentos
- 1530 Kits de produtos de limpeza
- 4400 máscaras

AÇÕES DO SERVIÇO SOCIAL
1) Visitas domiciliares
Não

houve

visitas

in

loco,

realizamos

o

acompanhamento

remoto

com

aproximadamente cinquenta famílias do Serviço de Convivência (SCFV) Centro
Convivência Inclusivo e Intergeracional (CCII).
2) Acolhimento e Escuta
- Individual: Foram realizados cinquenta acolhimentos presenciais
3) Reunião com as Famílias
Realizamos apenas, uma reunião com as famílias presencialmente foi no início do ano
ocorreu em 05/02/2020, os assuntos abordados nesta reunião foram relacionados ao
planejamento e organização anual para início das atividades, desta forma informamos
quais seriam as atividades e as datas que ocorreriam.

4) Articulação com a Média Complexidade

Discussão de 7 casos com a média complexidade (aldeias Infantis e AFASCOM)

5) Articulação com Centro de Referência Especializado da Assistência Social
Discussão de 6 casos para inclusão de famílias e um caso sobre criança em
atendimento (Creas-Sul).

6) Articulação com a rede Intersetorial Região-Sul e Grupo de Trabalho Serviço de
Convivência (GT SCFV Sul)
A equipe técnica participou de aproximadamente cinco reuniões remotas, com a rede
envolvida, sendo, assistência, educação e saúde, organização governamental,
Considerada pela equipe envolvida como momento de construção e luta, a reunião
intersetorial nos proporcionou momentos de muito aprendizado e através das
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discussões realizadas, buscamos nos aperfeiçoar e assim oferecer o melhor para a
população que busca pelos serviços disponíveis no território. Este ano como o cenário
foi alterado por conta da Pandemia, os assuntos tratados tiveram outro conotação,
utilizamos o momento para trocas de experiências.
7) Conselho Tutelar
- Acompanhamentos de notificação de denúncia de violação de direitos
- Acompanhamento do caso de transferência escolar

8) Reuniões Mensais CMDCA- Participação (mensal) em Reuniões Ordinárias do Colegiado do Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente.
- Participação em Reuniões Extraordinárias do Colegiado do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente.

E. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO.
No ano de 2020, com todos os desafios impostos pela pandemia, a participação das
famílias e crianças no processo de construção dos planejamentos foi fundamental.
Em cada etapa do trabalho/ “fases do Plano São Paulo”, contávamos com a
manifestação/opinião das famílias sobre como seria a melhor forma de participação das
crianças e adolescentes nas atividades. Esta pesquisa periódica, foi feita por meio de
respostas ao Formulário de pesquisa (Google Forms), contatos telefônicos, visitas
domiciliares ou contato whatsapp.
Contamos com o monitoramento e avaliação da equipe em todas as etapas do processo,
sendo que esta estratégia permitiu aperfeiçoar e melhorar o atendimento, além de ter
proporcionado a equipe muito aprendizado. Diante do cenário, as reuniões para
avaliação do atingimento das metas era quase que semanal, sempre olhando para a
missão da instituição norteando nossas ações.
Ao longo do ano, tivemos manifestações espontâneas das famílias, com avaliações
sobre nossas atividades e ações, fortalecendo e colaborando no processo de
planejamento das atividades.
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