Instituto Humberto de Campos
CNPJ: 71.493.977/0001-36

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA - 2018
Secretaria de Desenvolvimento Social

Nome da Organização: Instituto Humberto de Campos
Endereço: Humberto de Campos, 541 – Jardim Zulmira
Telefone: 3222.2011
Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Meta da Parceria: 80 Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos
A) Atendidos:
Público alvo
Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos

Quantidade de pessoas atendidas dentro do ano de
2018 no Serviço Socioassistencial objeto de
parceria.
80

B) Principais Atividades:

- Futsal
- Dança
- Judô
- Teatro
- Iniciação ao Esporte
- Informática
- Oficinas de Empreendedorismo
- Colônia de Férias / Acantonamento
- Visitas Domiciliares e Atendimento Familiar

C) Comparativo da meta proposta com os resultados obtidos:
Com as aulas de Judô, Capoeira, Futsal, Iniciação ao Esporte, Teatro e Dança, pudemos perceber os
impactos abaixo relacionados:
- Melhora da auto-estima dos participantes, das capacidades e habilidades motoras;
- Despertar do censo do uso adequado do tempo ocioso da criança e do adolescente, com atitudes e práticas
direcionadas a um estilo de vida saudável;
- Comprometimento dos participantes em melhorar seus resultados;
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- Integração dos participantes com outras crianças em campeonatos;
- Viabilização da assimilação de novos saberes, habilidades, hábitos, atitudes, sensibilidade, sociabilidade e a
elaboração de novos conhecimentos;

Com Palestras / Rodas de Conversa e Oficinas de Empreendedorismo os resultados foram:
- Jovens mais motivados a pensar em um futuro melhor, com novos conhecimentos e habilidades e mais
preparados para o mercado de trabalho;
- Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos de violação de
seus direitos;
- Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com plena
informação sobre seus direitos e deveres;
- Redução de índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de drogas; doenças sexualmente transmissíveis
e gravidez precoce;
- Adolescentes mais motivados a lutar por melhorias.

Com as aulas de Informática os resultados foram:
- Introdução das crianças e adolescentes no mundo da informação e da comunicação através do computador,
atendendo às suas necessidades imediatas e refletindo sobre possibilidades futuras que as melhor integrem
socialmente;

Com as visitas domiciliares e atendimentos familiares pudemos observar:
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais;
- Melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas;
- Famílias mais protegidas e orientadas;
- Fortalecimento de Vínculos Familiares.
Observações:
Temos 80 vagas conveniadas, estamos atendendo 160 crianças e adolescentes e temos ainda uma demanda
reprimida de 340 crianças na fila de espera.

D) Indicadores:
ATIVIDADE

INDICADORES

- Visitas Domiciliares;

- Relatórios de Visitas;

- Atendimentos com o Serviço Social

para

orientações

PERIODICIDADE

Relatórios

- Semanais;
de - De acordo com a

e Atendimentos.

necessidade

encaminhamento de casos;

de

atendimento.

- Oficina de Teatro e jogos

- Relatórios Mensais de - Mensais.

teatrais;

atividades

e

lista

de

- Atividades em sala como rodas presença.
de

conversa,

dinâmicas

e
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brincadeiras.
- Futsal

- Lista de Presença.

-

Lista

diária

- Judô

passada

- Dança

mensalmente para

-

Atividades

iniciação

ao

em

quadra

esporte

de

fechar relatórios de

(vôlei,

atendidos.

handball, queimada, etc)
- Gincanas e competições.
- Brincadeiras e jogos lúdicos;

- Lista de Presença.

- Gincanas e competições.

-

Lista

diária

passada
mensalmente para
fechar relatórios de
atendidos.

- Gincanas e competições;
-

Festas

familiares

comunidade

local

onde

- Lista de Presença;
à - Fotos;

também - Fotos;

participa;

- Relatórios.

Esporadicamente, (
Normalmente

em

Colônia de Férias,
mas

pode

- Apresentações de dança, judô

acontecer durante

e teatro;

o ano normal, de

- Competições de judô e futsal

acordo

com

as

em campeonatos locais;

programações

de

- Reuniões de equipe técnica

atividades);

multidisciplinar para discussão

- Semestral;

de casos.

- Semestral;
- De acordo com o
calendário

de

esportes;
- Semanal.
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- Oficinas e apresentações de - Lista de Presença e - Mensal para as
dança, judô e teatro;

Relatórios de Atividades oficinas

- Oficinas e competições de para Oficinas e fotos para semestral
futsal;

apresentações;

- Oficinas de informática;

- Lista de Presença e

- Oficinas de empreendedorismo;

Relatórios de Atividades;

e
para

apresentações;

- Mensal;
- Mensal;
- Mensal;

- Apresentações de dança, judô - Fotos;

- Semestral;

e teatro;

- Fotos;

- De acordo com o

- Competições de judô e futsal;

- Lista de Presença e calendário

- Leitura de textos e rodas de Relatórios de Atividades;
conversas;
-

de

esportes;

- Lista de Presença e - Semanal;

Exibição

questões

de

filmes

sociais

sobre Relatórios de Atividades;

seguido

- Semanal;

de

rodas de conversas.
- Palestras;

- Lista de Presença;

- Exibição de filmes e rodas de

-

conversa sobre o tema;

Relatórios de Atividades.

- Bimestral;

Lista de Presença e - Semanal.

D) Observações:

Finalizamos o ano com 160 crianças e adolescentes matriculados no projeto.

Sorocaba, 21 de Janeiro de 2019.

_______________________
Paulo Roberto Baccelli
Presidente
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