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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
RESPONSÁVEL

serviço ofertado na Proteção Social Básica. Nós mudamos perspectivas e transformamos

Heloisa Alcântara Rota

realidades à medida em que valorizamos o indivíduo e

(19) 9840-40062

fortalecemos vínculos, através de diversas ações que geram inclusão, cidadania e

diretoriasantana@anabrasil.org

protagonismo.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Heloisa Alcântara Rota
(19) 9840-40062
diretoriasantana@anabrasil.org
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Objetivo
Geral do Projeto
Complementar o trabalho social com família,
prevenindo a ocorrência de situações de risco
social
e fortalecendo a convivência familiar e
comunitária;
- Prevenir a institucionalização e a segregação
de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em
especial, das pessoas com de ciência,
assegurando o direito à convivência familiar e
comunitária;
- Promover acessos a benefícios e serviços
socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos
territórios;
- Promover acessos a serviços setoriais, em
especial das políticas de educação, saúde,
cultura, esporte e lazer existentes no território,
contribuindo para o usufruto dos usuários aos
demais direitos;
- Oportunizar o acesso às informações sobre
direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o

desenvolvimento do protagonismo dos
usuários;
- Possibilitar acessos a experiências e
manifestações artísticas, culturais, esportivas e
de lazer, com
vistas ao desenvolvimento de novas
sociabilidades;
- Favorecer o desenvolvimento de atividades
intergeracionais, propiciando trocas de
experiências
e vivências, fortalecendo o respeito, a
solidariedade e os vínculos familiares e
comunitários.
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Per l dos atendidos
cadastrados no projeto
O projeto "Plano de Trabalho - 2022" atualmente atende 91 atendidos. No mês de dezembro houveram
2 inscrições e houve 1 evasão.

Renda familiar per capita

91

Atendidos
cadastrados
no projeto

37

Total de atendidos: 91

Feminino

Zero até 1/4 de SM

54

5

Masculino

De 1/4 até meio SM

8

0

Não binário
De 1/2 até 1 SM

7

0

De 1 até 2 SM

2

Não informado
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ATIVIDADES

Encontros executados

Atividades

Frequência
dos atendidos

88 %

13

72%

ATIVIDADES EM DEZEMBRO/2021
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Descrição da atividade

CPV Manhã - G1
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV Manhã - G1

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

12

4

81%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

CPV Manhã - G2
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV Manhã - G2

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

10

4

55%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

CPV Tarde - G1
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV Tarde - G1

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

5

4

85%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

CPV Tarde - G2
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV Tarde - G2

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

14

4

70%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

MQV Manhã - G1
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV Manhã - G1

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

14

4

82%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

MQV Tarde - G1
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV Tarde - G1

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

5

4

35%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

MQV Tarde - G2
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV Tarde - G2

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

11

4

86%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

MQV Manhã - G2
13/09/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV Manhã - G2

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

12

4

56%

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.
A carga horária diária de cada o cina
será de 40 minutos a 50 minutos. As áreas
de trabalho deste grupo envolvem:
Socioeducativa; Re exivo, Autocuidado,
Grupais de Convívio, Artesanato, Música e
Hip Hop.
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Descrição da atividade

GRUPO SEXTOU - Manhã
15/10/2021 a 31/12/2021

TURMA GRUPO SEXTOU - Manhã

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

37

2

76%

Neste dia ofertamos as seguintes o cinas:
Artesanato, Dança e Handball. As crianças
escolherem as o cinas de seu interesse, os
objetivos são: promover vivências que
possibilitaram o ato de brincar; Conviver em
grupo e desenvolver habilidades físicas,
incentivando a interação e sociabilidade
entre as crianças e adolescentes
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Descrição da atividade

GRUPO SEXTOU - Tarde
15/10/2021 a 31/12/2021

TURMA GRUPO SEXTOU - Tarde

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

26

1

73%

Neste dia ofertamos as seguintes o cinas:
Artesanato, Dança e Handball. As crianças
escolherem as o cinas de seu interesse, os
objetivos são: promover vivências que
possibilitaram o ato de brincar; Conviver em
grupo e desenvolver habilidades físicas,
incentivando a interação e sociabilidade
entre as crianças e adolescentes.
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Descrição da atividade

FESTA CRIANÇAS ENCERRAMENTO 2021

No dia 17 de dezembro aconteceu na nossa
unidade uma grande festa de encerramento.
Tivemos brinquedos in áveis,
cachorro-quente, comemoração dos
aniversariantes com um delicioso bolo e para
nalizar esse dia com muita alegria foram
distribuídos presentes para todas as
crianças.

17/12/2021 a 17/12/2021

TURMA FESTA CRIANÇAS - ENCERRAMENTO 2021

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

90

1

76%
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Descrição da atividade

FESTA FAMILIAS ENCERRAMENTO 2021

No dia 18 de dezembro realizamos uma linda
festa de encerramento com as famílias. Esse
dia foi recheado de momentos inesquecíveis,
com apresentação das crianças e entrega da
cesta de natal e chocotones. Agradecemos a
todos os parceiros que zeram com que esse
dia fosse possível de acontecer.

18/12/2021 a 18/12/2021

TURMA FESTA FAMILIAS - ENCERRAMENTO 2021

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

90

1

69%
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Descrição da atividade

PASSEIO - SANASA
15/12/2021 a 16/12/2021

TURMA PASSEIO - SANASA

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

90

1

71%

No mês de dezembro aconteceu o passeio em
parceria com a empresa SANASA no Museu das
Águas. Trata-se de uma exposição
cientí ca cultural interativa que integra,
de forma permanente, o Centro de Conhecimento
da Água (CCA). As crianças aprenderam de
forma lúdica e divertida a importância da
sustentabilidade do consumo da água.
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Plano de ações
Das ações realizadas em Dezembro

0
Ações
realizadas

0
Ações
não realizadas
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Fotos de
Dezembro
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Relatório de
atendimentos
No mês de Dezembro foram realizados: 8 8
atendimentos individuais e 1 1 atendimento

9

Atendimentos em grupo

Atendimentos Sociais

38

Atendimentos em grupo

familiar.

140

Atendimento Social

11%

Bene cios cedidos

11%

100%

3

22%

Encaminhamentos
44%

11%

Rematrícula

1

Atendimento Social

4

Contato Whatsapp

1

Contato Telefônico

2

Acolhida/Triagem

1

Presença em Aula

38
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