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Modelo de Relatório de Execução do Objeto - Período de Janeiro a Março de 2021: 

1. Identificação:  

1.1. Nome Da Organização: Associação Assistencial para Melhoria de Vida “AMEV” 

1.2. Endereço: Rua Do Amor             Nº 685 

1.3. Bairro: Vista Alegre      1.4. Cep:  13450-580     1.5. Fones: (19) 3455-1208 

1.6. E-mail: contatoamev@gmail.com 

1.7. Número Do Termo De Colaboração: 09/2019 e Aditamento 103/2020 de 05 de Maio de 2020. 

 

2. Público Alvo:  

2.1. Área de Atuação ou Serviço de Proteção Social: 

Serviço de Proteção Básica 

 

2.2. Nome Do Projeto Ou Serviço Desenvolvido:  

Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos Para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 
anos, desenvolvido na Rua do Amor, nº 685 – Vista Alegre 

 

2.1. Objetivo Do Projeto:  

 Oferecer atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos, em 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário, em situação de 
vulnerabilidade e risco social, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 
ocorrência de situações de risco social. 

Bem como prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 
assegurando direito à convivência familiar e comunitária. Promovendo acesso aos benefícios sócio 
assistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de Assistência Social do Território.  

Promovendo acesso aos serviços setoriais, potencializar o protagonismo de cada usuário, 
favorecendo o pleno desenvolvimento, e acessibilidade à educação, saúde, esporte, lazer, cultura e 
novas vivencias. 

 

2.2. Capacidade De Atendimento No Projeto Ou Serviço: 

 25 crianças / adolescentes 
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2.3. Número Da Meta Do Termo de Referência - Edital:  

25 crianças / adolescentes 

 

2.4. Número De Usuários Atendidos No Mês:  

Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 

25 25 25 

 

3. REPRESENTANTE LEGAL:  

Manoel Antônio dos Passos - Presidente 

3.1. Técnico (as) Responsável: Rita de Cássia Martins Souza 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE CADA SERVIÇO OU PROJETO EXECUTADO: Evidenciar o 

cumprimento do Plano de Trabalho destacando as informações sobre público atendido, de acordo com os itens abaixo; salientamos que este item é de 
extrema importância, pois dá visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Organização: 

 

4.1. Atividades realizadas durante o Mês: descrever detalhadamente as ações da Equipe 
correlacionando com os objetivos definidos no Plano de Trabalho: 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: (DIARIAMENTE) 

ATIVIDADES OBJETIVOS: DIAS: 

 

Artes/ 

Recreação 

Desenvolver a sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e 
pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas existentes, estimulando 
também um trabalho com materiais de sustentabilidade, promovendo o consumo 
consciente, protegendo o meio ambiente. 

 

5ª feira 

Arte Terapia 

Atendimento aos 
pais/ comunidade  

Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário, potencializando o  
empoderamento  familiar. Qualificando para uma possível geração de renda. 

2ª e 3ª 

Culinária  Desenvolver habilidades, proporcionando autonomia, conhecer e provar novos 
alimentos.  

2ª  

Recreação Desenvolver habilidades motoras, estimular curiosidade e interação social.  Todos os 
dias 
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Esporte/ 
Recreação 

Desenvolver a habilidade corporal através de esporte estimulando a qualidade de 
vida saudável. 

      3ª feira 
e 5ª feira 

Dança 

Teatro 

 

Estimular a dança, como forma de criatividade, no processo da construção de 
conhecimento, além de ser como um instrumento de socialização, para a formação 
de cidadãos críticos, participativos e responsáveis, fazendo com que tenham uma 
melhor relação com ele próprio e com os outros, também ampliando o repertório dos 
movimentos do corpo. 

2ª ou 
6ªfeira 

Recreação/ 

Passeios  

Estimular a valorização de espaços da comunidade local, interação social do grupo   4ª feira 

Atividade de 
Sala 

Despertar interesse pela leitura, abordar em rodas de conversas assuntos atuais, 
trabalhar conscientização e humanização através de temas.  

2ª feira  

 
Atividades Encaminhadas Semanalmente:  

 
Atividades Realizadas em Janeiro:  
 
Iniciamos o mês de janeiro/2021 mantendo o isolamento social, enviando semanalmente atividades 

com ideias de brincadeiras, filmes e receitas para ser realizado com familiares no período da colônia 

de férias, com objetivo de minimizar as angustias vivenciadas durante o período de pandemia. 

Enviando ideias de filmes, brincadeiras e receitas que poderiam serem realizadas em conjunto, 

proporcionando momentos de descontração, fortalecendo vínculos familiares, resgatando momentos 

de trocas com rodas de conversas, vivencias e afetos positivos no núcleo familiar.   

Temos mantido contato diário com as crianças, adolescentes e familiares através de grupo de 

whatsapp,  

  
 

Do dia 04 ao dia 08  

Atividades de colônia de férias com objetivo de minimizar o impacto negativo da pandemia, 

proporcionar as crianças, adolescentes e familiares momentos de lazer, descontração e fortalecer os 

vínculos familiares. 

 

 Montando a Cabana 

 Receita de Bolachinha  

 
Do dia 11 ao dia 15 

Atividades encaminhadas com objetivo de desenvolver a atenção, raciocínio logico, a concentração 

e fortalecer laços positivos com familiares, com a receita proporcionar momentos de agradáveis para 

ser compartilhado com a família.    
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 Jogos em Família (stop, forca) 

 Receita de Bolo  

 
Do dia 18 ao dia 22 

Atividades enviadas com objetivo de trabalhar consciência sustentável, reutilizando as garrafas 

petes para criar brinquedos, proporcionando diversão coletiva com a família, resgatando 

brincadeiras, relembrando a infância dos pais e familiares. 

 Boliche com garrafas  

 Cinco Marias 

 

Do dia 25 ao dia 29 

Nessa semana enviamos indicação de filmes para ser partilhado com a família, promovendo roda de 

conversa sobre o tema, momentos de descontração, com os jogos e a receita, trabalhar parceria, 

concentração, e momentos de fortalecimento familiar,  

 Indicação de dois filmes para ver com a família 

 Jogos de tabuleiro  

 Receita de bolachinhas  

 

Atividades Realizadas em Fevereiro: 

Iniciamos o mês de fevereiro com as atividades remota, enviando para ser realizadas em casa com 

suporte da família, mantendo o isolamento social, na Associação temos recebido algumas crianças 

em com maior vulnerabilidade social, ofertando toda segurança conforme protocolo da vigilância 

sanitária, com tapete higiênico na entrada, álcool em gel, medidor de temperatura e solicitando uso 

obrigatório de marcaras, ficando três crianças em sala, com distanciamento. Para manter vínculos 

com as crianças, adolescentes e famílias temos o grupo de whatsapp. 

 

Do dia 01 ao dia 05 

Nessa semana enviamos atividades com jogos pedagógicos, para auxiliar em momentos de interação com a 

família, sugerimos filmes e receitas para serem feitas e degustadas em momentos de trocas de vínculos com 

os pais e irmãos já que estão passando muito tempo juntos.  

 Indicação de filme  

 Indicação de receita para fazer com a família 

 Jogos pedagógicos 
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Do dia 08 ao dia 12 

Enviamos recados sobre a importância de manter os cuidados com a higienização das mãos, o isolamento 

social para minimizar a disseminação do vírus. Sugerimos tema de teatro para pesquisar, receita para fazer e 

compartilhar com a família, orientando a manter rodas de conversas e momentos de compartilhar 

conhecimentos, passamos alguns jogos pra brincar em equipe.  

 Indicação de receita pra fazer com a família 

 Orientação 

 Indicação de jogos 

 

Do dia 15 ao dia 19 

Essa semana ofertamos três oficinas sendo de dança, teatro e artesanato, realizadas de segunda, quarta e 

sexta feira, iniciamos dois grupos para participar das oficinas, respeitando todo protocolo sanitário, com uso 

de máscara obrigatório, tapete higiênico na entrada, verificação de temperatura, álcool em gel 70%, as aulas 

foram realizadas no pátio mantendo o distanciamento social, em horário reduzido no período da manhã e da 

tarde. 

 Oficina de Dança 

 Oficina de Teatro 

 Oficina de Artesanato 

 

Do dia 22 ao dia 26 

Iniciamos a semana de oficinas com uma conversa com o grupo ressaltando a importância de seguir os 

protocolos de segurança, em virtude do covid-19, as atividades estavam sendo feitas em casa, com as 

oficinas, presenciais, solicitamos que eles refizessem as regaras de boa convivência da turma, para 

recreação criamos juntos uma lista de brincadeiras onde todos participaram dando sua opinião. 

 Oficina de Dança 

 Oficina de Teatro 

 Oficina de Artesanato (origami)  

 

Atividades Realizadas em Março: 

Iniciamos o mês de março ofertando oficinas de dança, teatro e artesanato, sendo três vezes por semana 

com horário reduzido, seguindo todo protocolo sanitário, com uso de máscara obrigatório, tapete higiênico na 

entrada, verificação de temperatura, álcool em gel 70%, as aulas foram realizadas no pátio mantendo o 

distanciamento social, em horário reduzido no período da manhã e da tarde. 

Para garantir segurança com relação ao distanciamento social, temos dividido o grupo de crianças e 

adolescentes entre as duas monitoras. 
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Do dia 01 ao dia 05 

Nessa semana tivemos a oficina de dança, a de teatro e a de artesanato, intercalando com 

recreação e jogos educativos como jogo da diferença e stop. 

 

Do dia 08 ao dia 12 

Iniciamos a semana com a fase mais restrita devido agravamento do covid-19, suspendendo as 

oficinas presencias, voltando as atividades online para serem realizadas em casa, estamos 

atendendo na associação apenas crianças em vulnerabilidade extrema, seguindo todo protocolo 

sanitário para segurança como tapete higiênico, álcool em gel 70%, verificando a temperatura, com 

o uso obrigatório de máscara e disponibilizando álcool em todas as dependências da associação. 

    

Do dia 15 ao dia 19 

Essa semana as atividades enviadas para serem realizadas em casa, foram de jogos, pintura com 

guache, sugestões de brincadeiras para ser realizada com a família. 

 

Do dia 22 ao dia 26 

Iniciamos um projeto sobre identidade, com objetivo para desenvolver o autoconhecimento, 

potencializar as boas atitudes, discernir e minimizar pontos negativos, com as crianças e 

adolescentes que estão realizando as atividades em casa, e com as crianças e que estão presentes 

na associação. 

 

Do dia 29 ao dia 02 de abril 

Essa semana iniciamos com o tema Páscoa, as atividades enviadas para as crianças e 

adolescentes do projeto sugerimos uma reflexão sobre o tema, no dia 01/04 realizamos a entrega de 

ovos de Páscoa com horário agendados para não haver aglomeração, seguindo todo protocolo de 

segurança sanitária, realizamos a entrega de ovos de Páscoa para as crianças do bairro mais 

distante (São Joaquim).  

 
4.2. Indicadores de Avaliação e Monitoramento: se constar no Plano de Trabalho (resultados 
alcançados, conforme definido no Plano de Trabalho): 
 

Indicadores:  

Faixa etária:  

De 06 a 15 anos. 

 
Resultados Alcançados: 

 

Modo de Verificação: 
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Complementar as ações 

da família e comunidade 

na proteção e 

desenvolvimento de 

crianças e adolescentes e 

no fortalecimento dos 

vínculos familiares e 

sociais.  

Faixa etária:  

De 06 a 15 anos. 

 
1-Aumento de acesso aos Programas de 
Transferências de Renda e/ou em 
benefícios sócio assistenciais.  
a) Constatar a inclusão de criança e 

adolescentes. 

2- Melhoria das relações familiares e do 
envolvimento da família com o serviço. 
a) Verificação do aumento da interação 

serviço x família. 

 *Durante esse trimestre, realizamos 

entregas de kits de alimentos para as 

famílias, auxiliando a alimentação das 

crianças e adolescentes do projeto.  

*Realizamos entregas de atividades 

semanal, para serem realizadas em casa. 

*Realizamos atendimento presencial a 

alguns casa de maior vulnerabilidade social, 

com horário reduzido, seguindo todo 

protocolo sanitário. 

*Para manter contatos diários com as 

famílias, mantivemos grupo de whatsapp, 

facebook e telefone. 

 

Estimular a participação 

na vida pública do 

território e desenvolver 

competências para a 

compreensão crítica da 

realidade social e do 

mundo contemporâneo. 

 

1. Ampliação das oportunidades de 
aprendizagem, do conhecimento do 
território, na construção de uma identidade 
com o lugar onde vivem do sentimento que 
pertença a este lugar. 
a) Análise das aquisições das crianças e 
adolescentes durante sua participação no 
serviço. 
 
2. Aumento de acessos a serviços 
sócioassistenciais e setoriais. 
a) Identificar o aumento de acessos a 
serviços sócioassistenciais e setoriais.  

*Nesse período de pandemia, para aprimorar 

a aprendizagem, temos enviado temas 

complexos para serem realizados nas 

atividades semanal, que necessitem de 

pesquisas e discussão em família. 

*Temos recebido retorno positivo das 

atividades enviadas.  

*Todo contato com a rede de apoio tem sido 

realizado através de contato por telefone. 

 

Assegurar espaços de 

referência para o convívio 

grupal, comunitário e 

social e o 

desenvolvimento de 

relações de afetividade, 

solidariedade e respeito 

mútuo. 

 

 

1. Melhoria das relações de afetividade, 
diálogo, e envolvimento das crianças e 
adolescentes com o Serviço. 

a) Verificação do aumento e da qualidade 
da interação serviço x crianças e 
adolescentes. 

2. Aumento no número de adolescentes 
autônomos e participantes na vida familiar 
e comunitária, com plena informação sobre 
seus direitos e deveres. 

a) Identificar e comparar o acesso a este 
conhecimento; 

b) Acompanhar a permanência, 
participação e frequência de crianças e 
adolescentes no Serviço.  

3. Criação de vínculos solidários entre os 
participantes. 

a) Análise e acompanhamento das 
relações entre crianças, adolescentes e 
seus familiares. 

*Cultivando relação de afeto e dialogo no 

serviço de fortalecimento de vínculos, 

através contatos diários por whatsapp/ 

facebook as 25 crianças e adolescentes e 

familiares inscritas. 

*Atendendo diariamente algumas crianças 

/adolescentes em situação de maior 

vulnerabilidade, seguindo todo protocolo 

sanitário.  

*Promovendo à autonomia das 25 crianças e 

adolescentes inseridas no projeto através 

atividades enviadas com temas que 

provocam reflexão e discussão. 

Acompanhando diariamente os inscritos do 

projeto por meio digital e na retirada de 

atividades e kits de alimentação. 

*Fortalecendo vínculos positivos com as 25 

crianças, adolescentes, familiares e 

parceiros do projeto.  
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Possibilitar a ampliação 

do universo 

informacional, artístico e 

cultural das crianças e 

adolescentes, bem como 

estimular o 

desenvolvimento de 

potencialidades, 

habilidades, talentos e  

propiciar sua formação 

cidadã. 

1. Ampliação do leque de conhecimento 
dos usuários do Serviço, contribuindo para 
o desenvolvimento de atitude crítica, 
valorização do saber e das vivências dos 
usuários e o protagonismo social. 
a) Identificar o desenvolvimento da sua 
capacidade expressiva e artística, 
estimulando o desenvolvimento proativo; 
b) Identificar a melhoria da condição de 
sociabilidade. 
 
2. Efetividade de acesso aos serviços em 
outras políticas públicas. 
a) Acompanhar o acesso aos serviços. 
 
3. Aumento do número de crianças e 

adolescentes que conheçam as instâncias 

de denúncias e recurso em casos de 

violação de direitos.  

a) Identificar e comparar o acesso a este 

conhecimento. 

*Potencializamos através de temas, a 

formação critica formando cidadão 

protagonista de sua própria história.  

*Ressaltamos constantemente os protocolos 

sanitário, para prevenção da covide-19, uso 

de máscaras, manter isolamento social, uso 

de álcool em gel. 

* Potencializamos momentos de leituras, 

abordando assuntos atuais, trabalhar 

conscientização e humanização através de 

temas com reflexão para ser discutidos em 

família.  

 

Contribuir para a 

inserção, reinserção e 

permanência do jovem no 

sistema educacional. 

 

 

1. Efetividade na permanência, participação 

e frequência de crianças e adolescentes na 

escola. 

a) Acompanhar as informações junto às 

escolas 

*Verificamos que as crianças e adolescentes 

estão regularmente matriculadas na rede de 

ensino, recebendo a atividade semanal on-

line/ impressa. 

*Temos acompanhado a desenvolvimento 

das crianças e adolescentes, através das 

devolutivas das atividades e contatos por 

grupo de whatsapp/ facebook.  

 

4.3. Reuniões mensais da equipe e com a Rede de atendimento: 

Nesse trimestre todo contato/ encaminhamento com a Rede de Atendimento, foi realizado através de 

contato por telefone. 

 Com as Técnicas do CRAS I 

 Técnicas da Secretaria da Educação 

 As reuniões tem sido online     

 

4.4. Participação da equipe em cursos, eventos externos e outros: 

Mantivemos as reuniões semanal para avaliação e planejamento das atividades e temas a serem 

trabalhados semanalmente. 
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Em parceria com a Secretaria de Educação a equipe tem realizado qualificação profissional com 

temas voltados aos atendimentos de crianças/ adolescentes. 

 

4.5. – DA ALIMENTAÇÃO –  
 
 
Nesse período de pandemia, em parceria com alguns apoiadores do Projeto, conseguimos realizar 

entregas de kits de hortifrútis e com o recurso oriundo da portaria MC 369/2020 entregamos 30 cesta 

básica para usuários do projeto. 

 
 
5. DEMANDA NÃO ATENDIDA: 

5.1. Número de pessoas não atendidas:  

Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 

0 0 0 

 

5.2. Orientação / encaminhamento dado a estas pessoas 

6. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: 

 

6.1. Quadro de funcionários: (função, quantidade, regime de contratação, carga horária): 

Profissional Quantidade Regime de 
Contratação 

Carga horária 
semanal 

Assistente Social  01 CLT 20 
Educador / Orientador Social 01 CLT 40 

Facilitador de Oficinas 01 CLT 24 

 

 

6.2. Quadro de voluntários: (função, quantidade, carga horária).  

Diretores  12 A disposição  

Oficineira (de artesanato)  02 2 horas semanal cada 

Auxiliar na organização  03 2 horas semanal cada 
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7. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU SERVIÇO: 

Próprio  Municipal 

R$ 167,70 R$ 11.312,96 

 

8. INFRAESTRUTURA: (imóvel, acessibilidade, equipamentos permanentes que são utilizados pelo 
Serviço e ou Projeto): 

DESCRIÇÃO E 

QUANTIFICAÇÃO DOS 

AMBIENTES DISPONÍVEIS 

EQUIPAMENTO /MÓVEIS DISPONÍVEIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO 

Recepção  2 armários, 4 mesas, 2 computador,  

2 impressoras, ventilador, 2 cadeiras, 2 gaveteiro,  

Sala diretoria  4 arquivo, 1 mesa, 3cadeiras, 1 gaveteiro, 1ventilador,  

Corredor entrada 4 cadeira, 1 sofá, 2 bebedouro, 1 armário, 1 estante  

Banheiros piso superior  3 banheiros, sendo 1 feminino, 1 masculino e  

1 adaptado cadeirante, 1 armário pertences com 10 portas 

Banheiro crianças (piso superior) 2, sendo um feminino com dois vasos sanitários, armário, 1 

masculino com dois vasos sanitários, 1 armário.  

Sala 1 2 mesas, 1 cadeira, 2 armários, 4 mesinhas, 16 cadeirinhas, 1 

ventilador, armário de parede 7 portas, 3 prateleiras de parede, 1 

lousa, brinquedos e jogos pedagógicos.  

 

Sala 2  

2 mesas, 1 cadeira, 3 armários, 6 mesinhas, 24 cadeirinhas, 

espelho, 1 lousa, persianas, brinquedos e jogos pedagógicos.  

 

Sala 3 

2 mesas, 1 cadeira, 5 prateleiras de parede, armário de parede com 

8 portas, 3 persianas, 1 armário, 3 mesas oitavadas, 24 cadeirinhas, 

espelho, 1 lousa, brinquedos e jogos pedagógicos e 1 piscina de 

bolinha.  

 

Sala de informática  

8 computadores, 8 mesas, 8 cadeiras, 1 armário, 1 mesinha de 

computador.  

 

Sala 4 

1 mesas, 1 cadeira, 1 lousa, 6 mesinhas, 24 cadeirinhas, 2 armário, 

1 balcão, 1 lousa, prateleiras, armários parede com 15 portas e 

persianas.  
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Corredor superior  Cadeiras e sofá de espera, armário, estantes, prateleiras de 

exposição e bebedouro 

Sala de reunião  Mesa, cadeiras, armário, armário de parede 5 portas 

Escadas  Interna e externa com corrimão  

 

Salão  

4 mesinhas, 6 bancos pequenos, 4 ventilador de teto, 3 ventilador de 

chão, 3 mesas grandes, 60 cadeiras grandes, armário, mesa de 

pebolim, 2 bebedouros, prateleiras brinquedos e jogos pedagógicos.  

 

Cozinha 

Armários, mesa, cadeiras, 2 fogão, formo elétrico, forno a gás, 

microondas. Todos os utensílios de cozinha (copos, talheres, pratos, 

panelas, liquidificador industrial, batedeira, formas, potes plásticos 

diversos, entre outros). 

Corredor cozinha  2 mesas, 2 marmiteiros. 

Dispensa (cozinha) Prateleiras, câmara fria, 2 frízer,  

Dispensa (debaixo escada) 4 armários  

Despensa salão (produtos de 

limpeza e higiene) 

8 armários  

Parque  1balanço duplo, 1 escorregador, 1 gira gira pequeno 4 lugares, 1 

gangorra dupla, 1 gira gira grande com 8 lugares. 

Lavanderia Tanque com duas cubas, prateleiras com 60 cadeiras reservas, 

mesa, 1 prateleira com utensílios de lavanderia. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Oferecer atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos, em 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiar e Comunitário, em situação de 

vulnerabilidade e risco social, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a 

ocorrência de situações de risco social. 

 Bem como prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, 

assegurando direito à convivência familiar e comunitária. Promovendo acesso aos benefícios sócio 

assistenciais, fortalecendo a rede de proteção social de Assistência Social do Território.  

 Promovendo acesso aos serviços setoriais, potencializar o protagonismo de cada usuário, 

favorecendo o pleno desenvolvimento, e acessibilidade à educação, saúde, esporte, lazer, cultura e 

novas vivencias. 

 

mailto:contatoamev@gmail.com


 
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL PARA MELHORIA DE VIDA 

“AMEV” 

CNPJ: 07.600.797/0001-07                           INSC.EST.       ISENTO 

 

RUA DO AMOR Nº 685 VISTA ALEGRE 
FONE: 3455-1208 
E-MAIL- contatoamev@gmail.com 
CEP: 13.450-580 
SANTA BÁRBARA D’ OESTE  -   SP 

 

 

12. (ANEXO) – cardápio, fotos das atividades, lista de presença, entre outros.  

Obs: Nesse trimestre as famílias foram contempladas com as cestas básicas adquiridas através do recurso 

oriundo da portaria MC 369/2020.   

 

 

 

 

 

 

         Rita de Cássia Martins Souza                                          Manoel Antônio dos Passos 

                 Coordenador Técnico                                                                Presidente 
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Fotos de Atividades 

        

Atividades e sugestão de filmes para realizar em casa 
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Entrega de ovos de Páscoa 
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RELAÇÃO NOMINAL DOS ATENDIDOS 

JANEIRO/2021 

01 ADRIANO GUORNIK FILHO  

02 ALEXIA VITORIA MELL SOARES 

03 ALINE CAROLINE FIGUEREDO DA SILVA   

04 ANA JULHIA VIEIRA DE CAMARGO 

05 AUGUSTO COSSIMO RANIERI 

06 DAIVISON DOS PASSOS 

07 DANIEL PEREIRA SILVA  

08 DAVI DIAS 

09 DAVI JULIANO FIGUEREDO DA SILVA   

10 ELOÁ SUANNY VIEIRA DA CRUZ      

11 EMANUELY ALAIDE BEZERRA RODRIGUES   

12 GIOVANA ANAHÍ MONARO RODRIGUES 

13 GIULIA SANTOS FAGIONATO 

14 ISABELLY GABRIELA ORLANDIM GASTÃO 

15 JHENNYFER CAETANO FERNANDES BARROS  

16 KAUÃ RODRIGUES RISSETO 

17 LAURA MIKAELLI SANTOS RIBEIRO 

18 MARIA VITÓRIA DE PAULA FELIPPE 

19 MAYLON MARCOS R. DA SILVA 

20 RAISSA KAUANE RISSETO    

21 RHUANDER MIGUEL DA SILVA FERREIRA                    

22 RYAN SILVESTRE SOUZA 

23 VITOR HUGO VIEIRA 

24 WESLEY FIGUEREDO CARVALHO 

25 YASMIM RODRIGUES DE MORAIS  
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FEVEREIRO /2021 

01 ADRIANO GUORNIK FILHO  

02 ALEXIA VITORIA MELL SOARES 

03 ALINE CAROLINE FIGUEREDO DA SILVA   

04 ANA JULHIA VIEIRA DE CAMARGO 

05 AUGUSTO COSSIMO RANIERI 

06 DAIVISON DOS PASSOS 

07 DANIEL PEREIRA SILVA  

08 DAVI DIAS 

09 DAVI JULIANO FIGUEREDO DA SILVA   

10 ELOÁ SUANNY VIEIRA DA CRUZ      

11 EMANUELY ALAIDE BEZERRA RODRIGUES   

12 GIOVANA ANAHÍ MONARO RODRIGUES 

13 GIULIA SANTOS FAGIONATO 

14 ISABELLY GABRIELA ORLANDIM GASTÃO 

15 JHENNYFER CAETANO FERNANDES BARROS  

16 KAUÃ RODRIGUES RISSETO 

17 LAURA MIKAELLI SANTOS RIBEIRO 

18 MANUELA D. MORAES  

19 MARIA VITÓRIA DE PAULA FELIPPE 

20 MAYLON MARCOS R. DA SILVA 

21 RHUANDER MIGUEL DA SILVA FERREIRA                    

22 RYAN SILVESTRE SOUZA 

23 VITOR HUGO VIEIRA 

24 WESLEY FIGUEREDO CARVALHO 

25 YASMIM RODRIGUES DE MORAIS  
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MARÇO/2021 

01 ADRIANO GUORNIK FILHO  

02 ALEXIA VITORIA MELL SOARES 

03 ALINE CAROLINE FIGUEREDO DA SILVA   

04 ANA JULHIA VIEIRA DE CAMARGO 

05 AUGUSTO COSSIMO RANIERI 

06 DAIVISON DOS PASSOS 

07 
DANIEL PEREIRA SILVA  

08 DAVI DIAS 

09 DAVI JULIANO FIGUEREDO DA SILVA   

10 ELOÁ SUANNY VIEIRA DA CRUZ      

11 EMANUELY ALAIDE BEZERRA RODRIGUES   

12 GIOVANA ANAHÍ MONARO RODRIGUES 

13 
GIULIA SANTOS FAGIONATO 

14 ISABELLY GABRIELA ORLANDIM GASTÃO 

15 JHENNYFER CAETANO FERNANDES BARROS  

16 
KAUÃ RODRIGUES RISSETO 

17 
LAURA MIKAELLI SANTOS RIBEIRO 

18 MANUELA D. MORAES  

19 MARIA VITÓRIA DE PAULA FELIPPE 

20 MAYLON MARCOS R. DA SILVA 

21 RHUANDER MIGUEL DA SILVA FERREIRA                    

22 RYAN SILVESTRE SOUZA 

23 VITOR HUGO VIEIRA 

24 WESLEY FIGUEREDO CARVALHO 

25 YASMIM RODRIGUES DE MORAIS  
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