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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

A. Identificação da Instituição e seus serviços e programas  

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL  

 

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 G7 -  30 jovens e adultos da comunidade 

2. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados  

Estávamos ansiosos por iniciar um trabalho na comunidade, tendo como foco adultos, 

algo inédito na instituição. O objetivo  foi contemplar os adultos para além das famílias 

que já atendíamos, um público que ainda não conhecíamos. 

A parceria para este programa, com a secretaria de assistência  social, foi celebrada em 

março com o início do projeto em abril.  

A pandemia não permitiu que iniciássemos como o planejado: divulgação dos cursos, 

workshops para vivências nas oficinas a serem oferecidas e, busca ativa. 

Iniciamos convidando os familiares que já atendíamos e contamos com eles também 

para nos ajudar na divulgação das propostas.  
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Desenvolvemos um questionário para compreender os interesses do público alvo dentro 

do que pretendíamos oferecer. A pesquisa e o convite, muitas vezes foi feito para 

pessoas que não eram atendidas pela instituição, mas estabeleceu vínculo por conta da 

cesta básica que estávamos entregando para a comunidade. 

A pesquisa permitiu montar os grupos de oficinas remotas de “Bijuteria” e “Zumba”. Para 

Oficina de Coral para adultos, não tivemos adesão. 

Foi bastante desafiador para a equipe manter um público assíduo nas atividades. 

Percebeu-se a dificuldade de vinculação com o grupo e  aulas remotas, pois desde que 

o projeto se iniciou não houve nenhuma aula presencial para que os participantes 

pudessem se conhecer e socializar. 

Para as Oficinas de Bijuteria, foram feitas  vídeo aulas, para que as participantes 

pudessem fazer de suas casas. Os “Kits” com os materiais eram produzidos a cada aula 

e entregues as mulheres que participaram da oficina. 

A Oficina de Zumba, aconteceu on line, por meio da plataforma Google Meet. Para as 

participantes que não tinham condições de participar desta forma, foram gravados vídeo 

aulas para que pudessem assistir conforme suas condições. 

Paralelo ao desenvolvimento das oficinas, o Serviço Social estava em constante contato 

com as participantes do programa: 

- Entrevistas socioeconômicas com os usuários, para identificar a demanda e o público 

prioritário; 

- Visita domiciliares remotas; 

- Orientações de prevenção ao Covid19; 

- Orientações para o Cadastro Único; 

- Orientações sobre o aplicativo Vida do Banco de Alimentos; 

- Entregas mensais de cestas básicas 

Em todo o percurso no ano, os usuários colaboraram na elaboração do planejamento, 

já que contávamos com a opinião deles para o sucesso do projeto. 

Os desafios foram muitos, mas aprendemos aos poucos a conquistar este novo público. 

Remodelamos as oficinas pensando em 2021 de moda a ampliar o atendimento e 

impactar os atendidos, assim como previsto no Plano de Trabalho. 
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