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RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA
(Inciso V do art. 168 da IN nº. 02/2016 TCESP)

Número da Parceria
08/2018

Período de Execução
Janeiro/Dezembro de 2019

Período de
Vigência
01/01/2019
31/12/2019

Nome da Organização
Associação Educadora e Beneficente
CNPJ
50.951.805/0001-99

Telefone
1145848451

E-mail
cesprom.migrante@gmail.com

Nome do órgão
repassador
UGADS

Objeto da Parceria
A presente parceria teve por objeto a conjugação de esforços no sentido de executar o Projeto “Vida
Feliz”, através do repasse financeiro, para o PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado,
conforme art.42, parágrafo único, I, da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações.
O projeto “Vida Feliz” caracterizou se por um conjunto de ações com perspectivas de redução da
exclusão e risco social de crianças a partir de 05 anos, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias
(grupo Inter geracional), em situação de vulnerabilidade e ao mesmo tempo, proporcionar espaço
para a convivência, interação grupal e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
Público Alvo: Crianças a partir de 5 anos, adolescentes, jovens, adultos, pessoas da 3ª idade e
familiares dos beneficiários atendidos no projeto.
Capacidade de Atendimento: 70 beneficiários
1. Relatório - Execução das Metas
Durante o projeto trabalhamos para favorecer o conhecimento pessoal dos beneficiários na oficina de
Informática, com o aprendizado dos módulos, tendo 100% dos participantes na atividade.
Informática I
Foram trabalhados conteúdos referentes: introdução a textos, conhecimento teclado; pontuação,
outros conteúdos referente à formação, cidadania e dinâmicas durante a atividade.
Tivemos apenas uma turma no ano, sendo de quarta e quinta-feira no período da manhã, das 8:30
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min. às 11:30 minutos, devido ao termino do Convênio em maio.
Informática II
Módulos: Windows, Word, Excel, Power Point/Internet, trabalhado conteúdos referente a formação.
Cidadania e realizamos dinâmica durante as atividades.
Tivemos apenas uma turma no ano, sendo a e quarta-feira, quintafeira no período da tarde no Tamoio, das 13:30min. às 16:30min.
Informática II
Módulos: Windows, Word, Excel, Power Point/Internet, trabalhado conteúdos referente à formação.
Cidadania e realizamos dinâmica durante as atividades.
Tivemos apenas uma turma no ano, sendo de terça-feirano período da tarde no Tamoio, das 13:30min. às 16:30min.
Familiares das crianças e adolescentes do projeto
Musica
Partitura, Ritmo, Ensaios e apresentações foram realizadas dinâmicas durante as atividades que
auxiliaram no desenvolvimento do aprendizado musical.
Dança
Exercícios corporais, montagem de desenho, coreografia, ensaios e apresentações;
Serviço Social
Realização de visitas domiciliares pela equipe do CESPROM (assistente social e coordenadora) a fim
de conhecer e verificar as possibilidades de intervenção profissional, acompanhamento,
encaminhamentos e atendimentos de caso. Divulgação das atividades socioeducativas em igrejas e
em outros espaços públicos, como também entre amigos. Encaminhamento dos beneficiários ao
CRAS do Tamoio, para inclusão em programas sociais do município.
Realizamos duas reuniões da Equipe do projeto para avaliarmos a execução.

1.1 Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho)
Em conformidade ao plano de trabalho, as ações no decorrer do período da parceria, visaram
favorecer aos atendidos com: oficina de Informática o aprendizado dos módulos; desenvolver suas
potencialidades também com a música e relações interpessoais ampliando o repertorio musical e
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expressão corporal com as aulas de dança, bem como as palestras educativas (desemprego, o uso das
Drogas, situação vivida das nossas famílias, e dinâmicas durante as atividades, com orientação para
boa convivência;
Incentivar nas atividades o desenvolvimento das habilidades;
Roda de Conversa durante as atividades de Informática/Música/Dança.

1.2 Ações executadas (implantação de projeto, comparando-se o previsto no Plano de
Trabalho aprovado com o efetivamente executado)

Tivemos atividades de acolhimento a novas pessoas, com roda de conversa, troca de experiência, na
qual os atendidos puderam expor seus sentimentos. Percebendo a si e o outro como sujeitos de
transformação da sua realidade e realizador de seus sonhos. Realizamos o jogo comunitário; onde o
animador oferece uma flor para a pessoa da direita fazendo-lhe um elogio e segue o elogio com a
mesma inicial até chegar novamente ao animador, repetindo algumas vezes.
A roda de conversa é um grande aliado e facilitador, saudável e produtiva, pois conseguimos
perceber os sentimentos de cada uma, suas frustrações, suas incertezas, houve no final uma palavra
de conforto para cada uma.
Bem como dinâmicas sobre a importância de viver em comunidade, se falou um pouco sobre a
sociedade em que vivemos, a busca de uma sociedade melhor, a falta de trabalho, e a desigualdade
social.
Realização de visitas domiciliares pela equipe do CESPROM (assistente social e coordenadora) a fim
de conhecer e verificar as possibilidades de intervenção profissional, acompanhamento,
encaminhamentos e atendimentos de caso.
Divulgação das atividades socioeducativas em igrejas/redes sociais/rede intersetorial/ articulações em
rede/grupos de WhatsApp e em outros espaços públicos, como também entre amigos.
Encaminhamento dos beneficiários ao CRAS do Tamoio, entre outros equipamentos, para inclusão
em programas sociais do município.
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1. Início das atividades do Projeto Vida Feliz – em 01/2019 iniciamos as atividades do Projeto
Vida Feliz de Informática, Música e Dança em parceria com CMDCA de Jundiaí;
2. Apresentação Projeto: Apresentação do Projeto Vida Feliz na reunião da REDECA( Rede de
Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Jundiaí);
3. Doação: Recebemos no mês de abril uma doação de ovos de Páscoa da Escola Maple Bear,
para crianças que freqüentam a instituição;
4. Festa: No dia 11/05, realizamos a Comemoração do Dia das Mães, com apresentação das
crianças e dos adolescentes que participam do Projeto Vida Feliz e participação dos
familiares;
5. Festa Junina – Em 26/06 realizamos a festa Junina, momento de integração e convivência dos
beneficiários do CESPROM, no período da tarde, onde também comemoramos o “Dia do
Migrante”;
6. Apresentação: No dia 16/08 os grupos de dança e música do Projeto Vida Feliz, realizaram
uma apresentação no Instituto São Carlos para as irmãs idosas que residem no local, uma
tarde de descontração, socialização e integração intergeracional;
7. Dia da Cidadania: Participação da equipe e beneficiários no Dia da Cidadania, evento
realizado no dia 24/08, pela Prefeitura de Jundiaí em parceria com a rede intersetorial do
Jardim Tamoio, para levar para levar os serviços, orientações e entretenimento a população. O
Cesprom ofereceu serviços de manicure, corte de cabelo e apresentação de dança e música;
8. Festa: Comemoração do Dia das Crianças -12/10;
9. Feira: Participação do CESPROM na 19ª Feira da Solidariedade 09/11, com exposição e
venda de artesanatos e apresentação de dança e música do Projeto Vida Feliz;
10. Apresentação dos resultados do Projeto Vida Feliz, realizado ao longo do ano na última
reunião ordinária anual do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
11. Confraternização: Em 19/12 realizamos a confraternização dos beneficiários que participaram
das atividades no ano de 2019.
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1.3 Alcance dos Objetos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas
alcançadas, a população beneficiada, durante e posterior a execução do projeto)

A Instituição se preocupou, também, com a melhoria da qualidade de vida, por meio de ações
vinculadas ao projeto “Vida Feliz”, que visa desenvolver a responsabilidade social, buscando
proporcionar soluções que possam levar as pessoas atendidas autonomia, relevar potencialidades
antes adormecidas.
Realizamos encontros com o grupo para reflexão sobre as atividades socioeducativas, sempre
pensando o melhor para atendê-los.
Palestras informativas sobre direitos sociais abordaram assuntos relevantes que estamos enfrentando
em nossa sociedade, bem como: o desemprego, e o uso das Drogas, situação vivida das nossas
famílias; respeito às diferenças, troca cultural; fortalecimento dos vínculos e autonomia e
desenvolvimento de habilidades e coordenação motora, criatividade.
Termino do Convenio com a Prefeitura de Jundiaí, em dezembro de 2019.
Realizamos duas reuniões da Equipe do projeto para avaliarmos a execução.

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objeto proposto no
Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade
A parceria iniciada logo no começo do ano com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente
do município de Jundiaí nos proporcionou a oportunidade de oferecer e fazer mais para este público.
Com atividades de informática, dança e música e atendimento social a todas crianças, adolescentes e
familiares participantes do projeto, o mesmo atendeu 118 beneficiários de forma direta e seus
familiares. Este número torna-se possível, apesar da capacidade do atendimento ser de 70 atendidos,
pois ao longo da realização das atividades, houve desistências por parte de alguns participantes e
foram inúmeros motivos. Como o projeto começou em janeiro algumas crianças se inscreveram nas
atividades, porém ao iniciar as aulas, muitas estavam em período integral e não puderam continuar,
este foi nosso primeiro obstáculo. Em alguns locais, como no Centro Comunitário Jardim Tamio,
onde foram previstas as atividades de dança, no período da manhã não houve adesão do público
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sendo necessária transferência de local. Houve mudanças de endereços que dificultaram a
continuidade de alguns beneficiários no projeto. Atividades como dança e música, exigem certo
ajustamento do corpo e houve desistências dado este motivo, pois algumas pessoas não se adaptaram
as atividades, justificando não serem bem isto o que esperavam e não prosseguiram. Desta forma
mantemos uma lista de espera e conforme uma vaga se abria incorporávamos novos participantes as
turmas.
O projeto possibilitou aos beneficiários, desenvolver sua autoconfiança, respeito ao outro, aprender a
ouvir e a convivência social e comunitária, pois a participação em ambas as atividades foram
efetivas.

1.5 Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas
A responsabilidade social é conseqüência objetiva dos programas, projetos e ações de extensão,
fruto do compromisso institucional de atender à sociedade. Assim, ao planejar e executar atividades de
extensão com resultados positivos para a sociedade, a Associação Educadora e Beneficente CESPROM pratica a responsabilidade social.
E nesse contexto, informamos não ter ocorrido atrasos ou descumprimento de prazos.

Data
28/02/2020

Nome do Presidente ou do Representando Legal
Ir. Maria Cléia Franca Santos

Assinatura do
Presidente ou do
Representante
Legal
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EXECUÇÃO DAS METAS QUALITATIVAS
Descrição das
Metas
Música, Dança e
Informática
TOTAL

Descrição

Valor

Parâmetro

Período
01/01/2019

%
mínimo

Período
-

Período
31/12/2019

Percentual Atingido

pactuado
Metas Qualitativas
%
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