PROJETO

PLANO DE TRABALHO 2021

DEZEMBRO 2021

Bússola Social

Quem somos
A unidade ANA Jd. Nilópolis na região Leste, atende 300 crianças e adolescentes, suas
famílias e comunidade e a unidade ANA DIC na região Sudoeste, atende 420 crianças e
adolescentes, suas famílias e comunidade. Executando o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos de 6 a 14 anos, em dois períodos manhã e tarde, sendo um
RESPONSÁVEL

serviço ofertado na Proteção Social Básica, da Assistência Social do Município de

JULIANA SAMPAIO

Campinas.

dic@anabrasil.org

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JULIANA SAMPAIO

Em 2020 inauguramos uma nova unidade do ANA BRASIL no bairro Jardim Santana em

(19) 9889-31160

Campinas. Essa unidade atende cerca de 84 crianças e suas famílias.

Claro: (19) 3367-4536
dic@anabrasil.org
O ANA se tornou Grupo ANA Brasil e está se preparando para voos ainda mais altos

PROJETO

PLANO DE TRABALHO 2021
Este projeto está comprometido com os seguintes Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável:

Objetivo
Geral do Projeto
Desenvolver uma ação transformadora, com
autonomia, de sociabilidades, de fortalecimento
de vínculos sociais, pessoais e familiares,
prevenindo situações de vulnerabilidades e
risco social, viabilizando canais de informação,
formação, capacitação através de o cinas
socioeducativas, grupos educativos com
crianças e adolescentes, constituindo-se um
espaço re exivo de discussão de temas como
identidade, auto cuidado, construção de
projetos de vida, direitos morais, éticas e de
cidadania.

PLANO DE TRABALHO 2021

Per l dos atendidos
cadastrados no projeto
O projeto "PLANO DE TRABALHO 2021" atualmente atende 445 atendidos. No mês de dezembro não
houve novas inscrições e houveram 29 evasões.

Renda familiar per capita

445

Atendidos
cadastrados
no projeto

206

Total de atendidos: 445

Feminino

Zero até 1/4 de SM

239

45

Masculino

De 1/4 até meio SM

58

0

Não binário
De 1/2 até 1 SM

55

0

De 1 até 2 SM

12

Não informado
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ATIVIDADES

Encontros executados

Atividades

Frequência
dos atendidos

65 %

22

56%

ATIVIDADES EM DEZEMBRO/2021

PLANO DE TRABALHO 2021
Descrição da atividade

CPV 1 A - (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

4

40%

desenvolvemos a questão do direito da
criança e do adolescente, de brincar, de
interagir com outros pares, através de
jogos, brincadeiras, desa os e dinâmicas,
desenvolvendo a dinâmica do convívio social
e suas interações. Durante estas
atividades os educandos participam das
escolhas de brincadeiras, jogos, podendo
criar suas regras e adaptações, escolhidas
democraticamente pelo grupo, em outros
momentos novas atividades também são
apresentadas pelo educador social, como jogos
cooperativos, jogos adaptados como futebol,
vôlei, queimada, brincadeiras populares,
jogos de mesa, ping Pong e pebolim.
Para o desenvolvimento destas atividades
usamos os seguintes espaços: quadra coberta
e sala de jogos, pátio, sala de atividades
com jogos e brinquedoteca.
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Descrição da atividade

CPV 1 A (TARDE)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 1 (TARDE)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

15

2

27%

Usuários com faixa etária entre 6 e 9 anos,
participando de O cinas socioeducativas. Tem
por foco a constituição de espaço de
convivência, a formação de cidadania e
desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes, a
partir de demandas apresentadas. Acontece
através de acolhida em grupo, dinâmicas,
jogos, recursos lúdicos, brincadeiras,
leitura, que envolvam o movimento corporal,
cognitivo, emocional.
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Descrição da atividade

CPV 2 A (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 2 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

25

3

17%

Usuários participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.
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Descrição da atividade

CPV 2 A (TARDE)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 2 (TARDE)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

25

4

20%

Usuários participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.
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Descrição da atividade

CPV 3 (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 3 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

20

5

74%

Usuários com faixa etária entre 8 e 9 anos,
participando de O cinas socioeducativas. Tem
por foco a constituição de espaço de
convivência, a formação de cidadania e
desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes, a
partir de demandas apresentadas. Acontece
através de acolhida em grupo, dinâmicas,
jogos, recursos lúdicos, brincadeiras,
leitura, que envolvam o movimento corporal,
cognitivo, emocional.
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Descrição da atividade

CPV 4 (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 4 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

22

7

48%

Usuários com faixa etária entre 9 e 10
anos, participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.

PLANO DE TRABALHO 2021
Descrição da atividade

CPV 5 (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 5 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

5

22%

Usuários com faixa etária entre 9 A 11
anos, participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.
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Descrição da atividade

CPV 6 (MANHÃ)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 6 (MANHÃ)

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

16

4

47%

Usuários com faixa etária entre 9 a 11anos,
participando de O cinas socioeducativas. Tem
por foco a constituição de espaço de
convivência, a formação de cidadania e
desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes, a
partir de demandas apresentadas. Acontece
através de acolhida em grupo, dinâmicas,
jogos, recursos lúdicos, brincadeiras,
leitura, que envolvam o movimento corporal,
cognitivo, emocional.
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Descrição da atividade

MQV 1 MANHÃ
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV 1 MANHÃ

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

22

3

44%

Usuários participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.
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Descrição da atividade

MQV 2 MANHÃ
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV 2 MANHÃ

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

9

3

100%

Usuários participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos, brincadeiras, leitura, que
envolvam o movimento corporal, cognitivo,
emocional.
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Descrição da atividade

CPV 3 TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 3 TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

27

7

52%

Usuários participando de O cinas
socioeducativas. Tem por foco a
constituição de espaço de convivência, a
formação de cidadania e desenvolvimento do
protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes, a partir de demandas
apresentadas. Acontece através de acolhida
em grupo, dinâmicas, jogos, recursos
lúdicos...
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Descrição da atividade

CPV 4 TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 4 TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

28

5

81%

Nas o cinas de esporte e recreação com
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
grupos de 27 educandos divididos em faixas
etárias, desenvolvemos a questão do direito
da criança e do adolescente, de brincar, de
interagir com outros pares, através de
jogos, brincadeiras, desa os e dinâmicas,
desenvolvendo a dinâmica do convívio social
e suas interações. Durante estas
atividades os educandos participam das
escolhas de brincadeiras, jogos, podendo
criar suas regras e adaptações, escolhidas
democraticamente pelo grupo, em outros
momentos novas atividades também são
apresentadas pelo educador social, como jogos
cooperativos, jogos adaptados como futebol,
vôlei, queimada, brincadeiras populares,
jogos de mesa, ping pong e pebolim.
Para o desenvolvimento destas atividades
usamos os seguintes espaços: quadra coberta
e sala de jogos, pátio, sala de atividades
com jogos e brinquedoteca.
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Descrição da atividade

CPV 5 TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 5 TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

5

33%

Nas o cinas de esporte e recreação com
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
grupos de 27 educandos divididos em faixas
etárias, desenvolvemos a questão do direito
da criança e do adolescente, de brincar, de
interagir com outros pares, através de
jogos, brincadeiras, desa os e dinâmicas,
desenvolvendo a dinâmica do convívio social
e suas interações. Durante estas
atividades os educandos participam das
escolhas de brincadeiras, jogos, podendo
criar suas regras e adaptações, escolhidas
democraticamente pelo grupo, em outros
momentos novas atividades também são
apresentadas pelo educador social, como jogos
cooperativos, jogos adaptados como futebol,
vôlei, queimada, brincadeiras populares,
jogos de mesa, ping pong e pebolim.
Para o desenvolvimento destas atividades
usamos os seguintes espaços: quadra coberta
e sala de jogos, pátio, sala de atividades
com jogos e brinquedoteca.
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Descrição da atividade

CPV 6 TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CPV 6 TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

20

4

60%

Nas o cinas de esporte e recreação com
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
grupos de 27 educandos divididos em faixas
etárias, desenvolvemos a questão do direito
da criança e do adolescente, de brincar, de
interagir com outros pares, através de
jogos, brincadeiras, desa os e dinâmicas,
desenvolvendo a dinâmica do convívio social
e suas interações. Durante estas
atividades os educandos participam das
escolhas de brincadeiras, jogos, podendo
criar suas regras e adaptações, escolhidas
democraticamente pelo grupo, em outros
momentos novas atividades também são
apresentadas pelo educador social, como jogos
cooperativos, jogos adaptados como futebol,
vôlei, queimada, brincadeiras populares,
jogos de mesa, ping pong e pebolim.
Para o desenvolvimento destas atividades
usamos os seguintes espaços: quadra coberta
e sala de jogos, pátio, sala de atividades
com jogos e brinquedoteca.
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Descrição da atividade

MQV 1 TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV 1 TARDE

Inscritos
na atividade

26

Total de
encontros

3

Frequência
dos atendidos

67%

As o cinas pedagógicas e os grupos
re exivos com crianças e adolescentes de 6
a 14 anos com grupos de 27 educandos
divididos em faixas etárias, possuem o
objetivo de desenvolver o prazer, o interesse
pelo mundo da leitura, a re exão sobre
valores e ética e o desenvolvendo a leitura
e escrita para interação e a comunicação.
Explorando o acesso à informação e a
capacidade de expressar suas opiniões, como
ferramentas essenciais para a cidadania e
transformação social.
Realizamos momentos de contação de
histórias apresentada de diferentes formas,
explorando o conhecimento das histórias em
desenhos, colagens e pinturas, roda de
conversa, criação de histórias individuais
ou coletivas, criando também novos nais
para as mesmas histórias, jogos, caça
palavras, cruzadinhas e personagens das
histórias.
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Descrição da atividade

MQV 2 TARDE - RODÍZIO
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA MQV 2 TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

3

47%

-As atividades grupais de convívio acontecem
com a nomenclatura de o cina temática com
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
grupos de 27 educandos divididos em faixas
etárias. Desenvolve-se o tema de direitos
humanos, sociais e socioassistenciais e
cidadania.
Debatendo alguns temas de direitos humanos
que fazem parte da realidade dos educandos
como saúde, alimentação, educação,
dignidade, segurança, bem-estar e convívio
familiar e social. E alguns especí cos para
os adolescentes como: cotas raciais, racismo,
direitos sexuais e reprodutivos, entre
outros, analisando em conjunto com o educando
através da ótica dos direitos humanos.
Contribuir para que crianças e adolescentes
se percebam como sujeitos de direitos e que
conheçam alguns princípios dos direitos
humanos. Assim, através da cidadania
partindo da ideia de que participação é um
direito e que o princípio da vivência
social faz parte do processo de decisão.
Começando desta forma, com a participação
do educando no planeja
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Descrição da atividade

CONQUISTAR TARDE
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA CONQUISTAR TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

3

5

100%

As atividades grupais de convívio acontecem
com a nomenclatura de o cina temática com
crianças e adolescentes de 6 a 14 anos com
grupos de 27 educandos divididos em faixas
etárias. Desenvolve-se o tema de direitos
humanos, sociais e socioassistenciais e
cidadania.
Debatendo alguns temas de direitos humanos
que fazem parte da realidade dos educandos
como saúde, alimentação, educação,
dignidade, segurança, bem-estar e convívio
familiar e social. E alguns especí cos para
os adolescentes como: cotas raciais, racismo,
direitos sexuais e reprodutivos, entre
outros, analisando em conjunto com o educando
através da ótica dos direitos humanos.
Contribuir para que crianças e adolescentes
se percebam como sujeitos de direitos e que
conheçam alguns princípios dos direitos
humanos. Assim, através da cidadania
partindo da ideia de que participação é um
direito e que o princípio da vivência
social faz parte do processo de decisão.
Começando desta forma, com a participação
do educando no planejam
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Descrição da atividade

HIP HOP

A cultura hip hop contagiou escolas. Ongs,
Comunidades etc. Contribui para o
desenvolvimento físico, concentração,
memória, oralidade, vocabulário e
expressão corporal são trabalhados durante
as o cinas, de uma maneira diferente –
para muitos alunos, inusitada

01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA HIP HOP

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

14

3

100%
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Descrição da atividade

HIP HOP

A cultura hip hop contagiou escolas. Ongs,
Comunidades etc. Contribui para o
desenvolvimento físico, concentração,
memória, oralidade, vocabulário e
expressão corporal são trabalhados durante
as o cinas, de uma maneira diferente –
para muitos alunos, inusitada

01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA HIP HOP

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

22

2

100%
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Descrição da atividade

HIP HOP 2

A cultura hip hop contagiou escolas. Ongs,
Comunidades etc. Contribui para o
desenvolvimento físico, concentração,
memória, oralidade, vocabulário e
expressão corporal são trabalhados durante
as o cinas, de uma maneira diferente –
para muitos alunos, inusitada

01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA HIP HOP 2

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

10

2

100%
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Descrição da atividade

O cina de Balé MANHÃ
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA O cina de Balé MANHÃ

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

22

5

100%
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Descrição da atividade

O cina de Balé (TARDE)
01/10/2021 a 31/12/2021

TURMA O cina de Balé TARDE

Inscritos
na atividade

Total de
encontros

Frequência
dos atendidos

24

4

77%
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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

5

Atendimentos em grupo

Atendimentos Sociais
5%
2%

No mês de Dezembro foram realizados: 3 3
atendimentos individuais e 2 2 atendimentos

88

3%
2%
18%

45%
24%

Atendimentos em grupo

familiares.

2

Atendimento Social

20%

Encaminhamentos

20%

20%
40%

Atendimento Individual

1

Acompanhamento familiar

2

Acolhida/Triagem

1

Acompanhamento familiar

1

Presença em Aula

3

Medidas Socioeducativas

2

Práticas Esportivas

16

Promoção da Cultura

21

Proteção à Infância

40

Práticas Esportivas

2

Promoção da Cultura

4
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