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Quem somos
O Grupo ANA BRASIL é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) sem ns lucrativos,
que a mais de 35 anos provê cuidado integral a criança e ao adolescente em situação de
risco e vulnerabilidade social.
Executamos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sendo um
serviço ofertado na Proteção Social Básica. Nós mudamos perspectivas e transformamos
RESPONSÁVEL

realidades à medida em que valorizamos o indivíduo e
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fortalecemos vínculos, através de diversas ações que geram inclusão, cidadania e
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protagonismo.
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Objetivo
Geral do Projeto
Desenvolver uma ação transformadora, com
autonomia, de sociabilidade, de fortalecimento
de vínculos sociais, pessoais e familiares,
prevenindo situações de vulnerabilidades e de
risco social, através de o cinas socioeducativas,
com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e
11 meses.
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Per l dos atendidos
cadastrados no projeto
O projeto "Plano de Trabalho - 2022" atualmente atende 84 atendidos. No mês de janeiro não houve
novas inscrições e não houveram evasões.

Renda familiar per capita

84

Atendidos
cadastrados
no projeto

35

Total de atendidos: 84

Feminino

Zero até 1/4 de SM

49

10

De 1/4 até meio SM

Masculino
17

0

Não binário
De 1/2 até 1 SM

17

0

De 1 até 2 SM

3

Não informado
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ATIVIDADES

Encontros executados

Atividades

Frequência
dos atendidos

100 %

3

57%

ATIVIDADES EM JANEIRO/2022

PLANO DE TRABALHO - 2022
Descrição da atividade

FÉRIAS - 2ª e 4ª
03/01/2022 a 31/01/2022

TURMA FÉRIAS - 2ª e 4ª

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

22

11

50%

A base da formação das o cinas é o
desenvolvimento de atividades
socioeducativas, que designa um campo de
aprendizagem voltado a assegurar proteção
social e oportunizar o desenvolvimento de
interesses e talentos múltiplos,
possibilitando o desenvolvimento do senso de
colaboração, participação, despertando
habilidades para fortalecimento da
cidadania.
As atividades em grupos são realizadas por
meio de o cinas que podem ser desenvolvidas
em salas de atividades, campo e pátio. Esse
mês de Janeiro oportunizamos várias
atividades esportivas e recreativas
valorizando o Direito de Ser e de Brincar.

PLANO DE TRABALHO - 2022
Descrição da atividade

FÉRIAS - 3ª e 5ª
03/01/2022 a 31/01/2022

TURMA FÉRIAS - 3ª e 5ª

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

10

58%

A base da formação das o cinas é o
desenvolvimento de atividades
socioeducativas, que designa um campo de
aprendizagem voltado a assegurar proteção
social e oportunizar o desenvolvimento de
interesses e talentos múltiplos,
possibilitando o desenvolvimento do senso de
colaboração, participação, despertando
habilidades para fortalecimento da
cidadania.
As atividades em grupos são realizadas por
meio de o cinas que podem ser desenvolvidas
em salas de atividades, campo e pátio. Esse
mês de Janeiro oportunizamos várias
atividades esportivas e recreativas
valorizando o Direito de Ser e de Brincar.
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Descrição da atividade

DOAÇÕES

Esse mês recebemos doações que vieram
acalantar nossas famílias. Recebemos uma
grande doação de Pães de Mel da nossa
querida parceria com o Shopping Campinas e
doação de 25 cestas de alimentos doados
pelo Ministério Compaixão da Igreja do
Nazareno Central.

10/01/2022 a 10/01/2022

TURMA DOAÇÕES JANEIRO

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

35

1

100%

Nossa parceria com o Mesa Brasil segue
rme!! Semanalmente recebemos hortifruti,
além das doações extras como danone.
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Plano de ações
Das ações realizadas em Janeiro

0
Ações
realizadas

0
Ações
não realizadas

PLANO DE TRABALHO - 2022

Fotos de
Janeiro
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Relatório de
atendimentos
No mês de Janeiro foram realizados: 21 21
atendimentos individuais e 1 1 atendimento

22

Atendimentos em grupo

Atendimentos Sociais

22

Atendimentos em grupo

familiar.

87

Atendimento Social

Bene cios cedidos

36%

64%

Atendimento Social

8

Contato Whatsapp

14

100%

Presença em Aula

22
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