Casa Espírita Terra de Ismael
CGC 01.824.056/0001-23
Rodovia José Riul, km 2 - Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000
Distrito de Jurucê - Jardinópolis – SP

Serviço de Fortalecimento de Vínculos

RELATÓRIO ANUAL 2019

Objetivo geral do Serviço de Fortalecimento de Vínculos na Casa Espírita Terra de
Ismael
Oferecer espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento
do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses
/necessidades das demandas e potencialidades dessa faixa etária.
Metodologia do trabalho - conforme Plano de Trabalho 2019
O serviço de fortalecimento de Vínculos na Casa Espírita Terra de Ismael acontece de
segunda a sexta feira das 13h às 17h, contando com o itinerário do transporte, por se tratar de
uma área rural, atendemos 33 crianças no contra turno escolar, com oficinas de culinária,
meio ambiente/cidadania, educação física, artes e música. As crianças não são divididas por
idade, aprendem a conviver com a diversidade e com o diferente. O número menor de
crianças facilita as metodologias para o acompanhamento, o processo de monitoramento e
avaliação do trabalho.
Existe neste trabalho sócio educativo a vivência prática de metodologias ativas e
participativas, que colocam a criança como protagonista. Através de um questionário e
entrevistas as famílias realizaram o processo de avaliação 2019. Este procedimento já é
conhecido pelas famílias e aconteceu na última reunião sócia educativa de dezembro. As
crianças este ano realizaram suas avaliações através de desenhos, entrevistas, questionários
com a técnica e em forma de assembleia, sob este evento toda equipe técnica foi avaliada por
representantes das crianças que manifestaram suas opiniões e sugestões.
Os dados e informações foram construídos a partir de visitas domiciliares, entrevistas,
cadastros, atendimentos, reuniões, registros cadastrais da técnica, das ocorrências cotidianas
e o relatório mensal dos educadores sociais. Todo este material é a forma como o
monitoramento previsto no plano de trabalho acontece e é este monitoramento que gera toda
informação que está demonstrada neste relatório.
O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de
direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas
ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades
sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio
familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos
usuários.(MDS,Brasília 2017, p.08)
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Informações técnicas em torno do Trabalho de 2019
Os dados e informações foram construídos a partir do monitoramento técnico:









Visita domiciliar, entrevista, cadastro;
Levantamento das expectativas família, criança;
Relatório inicial familiar e individual da criança;
Entrevista com a criança;
Registro das ocorrências /Acompanhamento;
Registro e acompanhamento dos indicadores;
Relatório mensal dos professores e monitores;
Trabalho socioeducativo com a família.

Do trabalho Técnico realizado em 2019
105 Visitas domiciliares
139 atendimentos sociais (Vila Fraternidade e Terra de Ismael)
18 encaminhamentos
05 reuniões socioeducativas
03 relatórios técnicos produzidos (02 semestrais e 01 anual)

Amostra da coleta de dados/entrevistas
I - Perfil das Famílias Atendidas
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II- Escolaridade

III -Renda
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IV- Região atendida

V-Benefício Social
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VI- Saúde da Criança
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VII- Vulnerabilidades
Respostas das crianças

Respostas Famílias
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Há uma infinidade de conceitos e definições para a expressão
“vulnerabilidade”, conforme a abordagem das várias áreas do conhecimento. Na
linguagem corrente, vulnerabilidade é “qualidade de vulnerável”, ou seja, o lado fraco de
um assunto ou questão; o ponto por onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado,
física ou moralmente. Por isso, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou dano. Em
breves palavras, vulnerabilidade relaciona-se à exposição a contingências e tensões e às
dificuldades de lidar com elas. Nesse sentido, pode ser uma condição dos indivíduos e
grupos frente a acontecimentos de diversas naturezas: ambientais, econômicas,
fisiológicas, psicológicas, legais e sociais (MDS, 2013, p. 26).

A análise técnica em torno da amostra de dados sobre o usuário do serviço nos
mostra que a instituição privilegia atender a região mais empobrecida do município de Jardinópolis, o
bairro de Vila Reis. Nos perfis das famílias aconteceu uma pequena mudança com a inclusão de
famílias monoparentais masculinas e homoafetivas, mas o perfil predominante ainda é a presença
feminina como chefe da família. No aspecto financeiro houve um alto índice de famílias sem renda e
aumento na inclusão de usuários de benefício social, resultado do impacto da economia do país.
Algo a ser destacado é a forma como as famílias mudaram de comportamento em relação à saúde da
criança, se comparar ao gráfico do ano anterior isso aumenta ainda mais. Atribuímos esse resultado
pela efetivação do trabalho socioeducativo realizado com estas famílias em 2019 e com as próprias
crianças no serviço, uma meta da instituição, que tem trabalhos significativos na área da saúde.
Com relação às vulnerabilidades percebidas só reforça ainda mais o perfil das famílias, que é a falta
da presença de um dos genitores, a negligência dos responsáveis e a violência doméstica que deixou
de ser o maior índice, quando compararmos em relação ao ano anterior. Isso também pode ser
percebido nos gráficos subsequentes quando fica demonstrado que as crianças relatam apanhar menos
e as famílias bateram menos também, cabe citar novamente o trabalho socioeducativo implantado no
ano 2019 com as famílias.
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Fala da criança no processo de avaliação: - o que aconteceu de ruim em 2019? “Teve um dia que
rebentô meu chinelo e minha mãe esse ano apanhou muito”.

VIII- Participação e avaliação das Famílias (entrevista com as famílias)
1- Cite uma mudança positiva no seu filho em
2019.

2-Qual a avaliação em torno do serviço prestado? Alguma crítica?

8

Casa Espírita Terra de Ismael
CGC 01.824.056/0001-23
Rodovia José Riul, km 2 - Sítio Irmãs Marie - CEP 14.680-000
Distrito de Jurucê - Jardinópolis – SP

Serviço de Fortalecimento de Vínculos

3-Tem alguma sugestão ao trabalho?

4-O que a criança mais comentou em 2019 sobre a Terra de Ismael?
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5-O que o seu filho aprendeu em 2019?

6-Você aprendeu algo com seu filho em 2019?

Nos grupos do SCFV, atividades de natureza artístico-cultural, desportivas e esportivas e
lúdicas são algumas das estratégias desenvolvidas para promover a convivência e a
ressignificação de experiências conflituosas, violentas, traumáticas – as vulnerabilidades
relacionais - vivenciadas pelos usuários. As vivências oportunizadas pelo serviço auxiliam
na aquisição de repertórios de comunicação mais efetivos, no desenvolvimento de relações
de afetividade emancipadoras; na valorização da cultura local e dos conhecimentos
tradicionais da comunidade; na socialização e no sentimento de pertença; na construção
de projetos de vida; na participação social, entre outras. (MDS,2017 p.10)

A criança é a forte demonstração e exemplo das situações mais difíceis vivenciadas por este serviço, como
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abordá-la e desconstruir estes ciclos? Como criar vínculos com a família, fortalecê-los e não rompê-los diante
de situações desafiadoras? A criança quando é incluída neste serviço de fortalecimento de vínculos se choca
com a realidade, uma natureza exuberante, borboletas, flores e uma beleza que os envolve, é um choque para
ela e para a equipe de trabalho diante das situações e relatos nas escutas.
Experienciar situações de crianças que monitoramos por três a quatro anos é nos emocionar-nos. Crianças
apáticas, sem comunicação, sem expressão, violentas e que sofriam a violência cotidianamente.
Estas crianças foram levadas ao exemplo da natureza e da comparação, porque para esta instituição só a
natureza é perfeita a ponto de nos exemplificar um modelo de família. Com esta base de metodologia se
respeitou os aspectos da família da criança e ela mesma tira suas conclusões do que seja mais coerente.
Questionando, observando, analisando e sempre comparando! Isso se evidencia no resultado do último gráfico,
a criança influencia sim e muito a dinâmica familiar, quando se percebe autônoma, livre e protagonista do
serviço, ela com certeza poderá criar uma nova história para sua vida!
Fala das crianças no processo de avaliação : “porque eu aprendi a não ficar quieta quando apanho, a contar,
isso mudou minha família”.

Pretende-se sugerir, assim, uma abordagem de família como algo que se
define por uma história que se conta aos indivíduos, ao longo do tempo,
desde que nascem, por palavras, gestos, atitudes ou silêncios, e que será
por eles reproduzida e resinificada, à sua maneira, dados os seus distintos
lugares e momentos na família. Dentro dos referenciais sociais e culturais
de nossa época e de nossa sociedade, cada família terá uma versão de sua
história, a qual dá significado à experiência vivida. Ou seja, trabalhar com
famílias requer a abertura para uma escuta, a fim de localizar os pontos de
vulnerabilidade, mas também os recursos disponíveis. (família, redes e
política pública)

IX- Frequência
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O acompanhamento periódico das faltas das crianças na Terra de Ismael permitiu à diminuição nos
índices de faltas no ano. A maioria das vezes as crianças faltam pelos mais variados motivos, acabam
sendo autônomas com relação à família, se deslocam sozinhas e sem os responsáveis, estes podem ser
vizinhos, tios, avós, padrastos entre outros dentre a rede da dinâmica familiar. Isso tem consequências
nas ocorrências que acontecem antes da criança entrar no ônibus. Muitos obstáculos surgem no
cotidiano das crianças, não entender o relógio, em alguns casos sair mais cedo da escola e
permanecerem na rua perdendo a hora, influência de amigos que ficam na rua o dia todo, tarefas
domésticas que sobrecarregam a rotina, a família usa o serviço da instituição para castigar a criança
retirando alguns dias. As crianças ficam muito doentes. Um resultado que em relação ao ano de 2018
modificou a ida ao médico, isso é mostrado nos gráficos, mais ainda tem a saúde bem precária. Na
visita domiciliar a família é orientada sobre os motivos que levaram as faltas e neste momento
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ocorrem orientações, encaminhamentos, porque é neste momento que é percebido as necessidades e
serviços que geram as faltas e outras circunstâncias que interferem na dinâmica familiar, em especial
no cotidiano da criança.
Eliminar/minimizar situações de privação material e discriminação negativa requer
serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar aquisições, além
de fortalecer vínculos familiares e vínculos sociais mais amplos necessários ao exercício
de cidadania.(MDS,2017,P09)

X- Análise dos resultados
Resultados analisados por oficina
Oficina de culinária
Objetivo da oficina no Plano trabalho: estimular uma postura consciente frente ao
desperdício, a valorização dos alimentos, importância da higiene no preparo, temática da
família e sua comunidade através da alimentação.
 No dia da oficina caiu dastricamente o número de faltas;
 Diminuição das brigas na divisão das tarefas da oficina;
 A louça deixou de ser um problema;
 As crianças tem prazer em servir os colegas quando a receita fica pronta;
 A perda da timidez nasce com a participação e conseguem emitir opiniões nas rodas de conversa;
 Conseguem não ter desperdício no preparo dos alimentos e entendem a separação do lixo;
 Grande parte das crianças permanecem até final da oficina;
 Estão conseguindo chegar com a higiene adequada para preparar alimentos e conseguem se manter
com o uniforme completo;
 Muitas crianças conseguiram perceber seu próprio talento na oficina e diante de algumas receitas;
 Os pratos e receitas para festas são todos preparados na sua maioria na oficina de culinária;
 Todos os bolos de aniversariantes do mês foram executados pelas crianças na oficina;
 As famílias este ano tiveram participações pontuais na culinária e as crianças foram protagonistas
nestas situações;
Fala da criança no processo de avaliação : Qual atividade foi inesquecível? “A atividade de
culinária tia, que eu fiz o bolo de nutela”!
Avaliação do educador social responsável pela oficina: - “reconhecem a importância de
alguns processos, como a higiene pessoal, antes era preciso frisar com frequência, agora eles
sempre estavam prontos com antecedência. Outro ponto positivo foi a mudança de atitude
estão mais educados, prestativos, pacientes e amorosos uns com os outros, sinal de um
“amadurecimento” pela convivência com o grupo”.
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Oficina de Meio ambiente/Cidadania
Objetivo da oficina segundo Plano de trabalho: motivar a análise crítica da realidade local,
estimulando-os a interferir de forma sistêmica e criativa nos problemas sociais e ambientais
que está inserido.
 As crianças conseguiram compreender um problema a partir de vários fatores, quando analisaram a
sociedade a partir da sua cidade;
 Conseguiram analisar a sociedade das abelhas como sendo parte do nosso mundo e perceber que é um
exemplo a ser seguido;
 Refletiram na construção da casa das abelhas a família e o lar com seus direitos e deveres;
 Além de emitirem opiniões sobre oque foi discutido, colocaram soluções para vários problemas sociais
quando pedido soluções;
 As crianças simularam protestos frente à violação de direitos sociais;
 Construíram um livro de forma colaborativa que foi exposto na última semana da oficina e destaque
para postura de proteção as abelhas em extinção;
 Entenderam de forma sistêmica a produção de mel e entenderam na prática como funciona um
ecossistema e uma sociedade;
 Analisaram os problemas da desigualdade social com análise crítica e com visão sistêmica;
 Montaram cartazes de protestos para expor suas opiniões sobre a sociedade atual;
 50% das crianças entrevistadas destacaram a importância das abelhas e cuidados com o meio
ambiente;
 Crianças destacaram em suas cartinhas aos educadores sociais / monitores das oficinas, desenhos de
casinhas de abelhas e abelhas.
Fala da criança no processo de avaliação : ”A aula de cidadania eu aprendo sobre plantas e
animais. Eu gosto muito de falar da sociedade”.
Avaliação do educador social responsável pela oficina: - “algumas atividades foram muito significativas
porque observei que as crianças não simplesmente participaram, elas se envolveram emocionalmente e
sentiram-se fazendo parte do contexto que estava sendo trabalhado. - extraordinário foi fazer todas estas
reflexões e compreensões a partir da observação e estudo de como vivem as abelhas, comparando com a vida
em sociedade, esta experiência encantou a nós monitores e as crianças também. As crianças constantemente
trazem depoimentos que estas aulas refletem no comportamento delas em suas casas, porque chegam e nos
contam situações difíceis em que lembraram das aulas”.

Oficina de artes
Objetivo geral da oficina segundo Plano de Trabalho: estimular habilidades artísticas de criação individual
e coletiva, sempre dentro do contexto colaborativo.
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As crianças conseguiram identificar seus talentos e habilidades nesta oficina, algumas não sabiam e foi
surpreendente;
Conseguiram expressar opiniões sobre seus sentimentos na atividade;
Algumas crianças conseguiram expressar seus sentimentos através do desenho e ainda explicar o que
fizeram;
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Crianças que passaram a desenhar de forma diferenciada;
Criança passou a ter ideias e fazer reflexões ligando uma atividade a outra;



Algumas crianças que estavam manifestando ciúmes modificaram o humor após realizarem estas
atividades por algumas semanas;



As crianças mais antigas conseguiram modificar comportamentos e ficaram mais concentradas após
aprender com as formas geométricas;

Fala da criança no processo de avaliação : - qual atividade foi inesquecível? Ah tia das abelhas!
Avaliação do educador social responsável pela oficina – ”as crianças amam esse momento em que elas tem
contato com materiais que as estimulam a criar, inventar, brincar com as tintas, as cores e perceberem ao final
que elas são capazes de construir coisas belas. - se envolveram significativamente com o estudo sobre as
abelhas, em tudo que faziam, desenhos, pinturas, historias colocavam abelhas mesmo que o assunto não fosse
esse”.

Oficina de esporte
Objetivo da Oficina : Despertar o interesse no aprendizado de esportes coletivos e da atividade física para a
vida.
 O cuidado com as crianças menores nas competições da gincana foi algo a ser destacado;
 A criatividade do professor em trazer brincadeiras e dinâmicas que colocam as crianças para
refletirem;
 A participação das crianças nas rodas de conversas assumindo erros que comprometeu o
grupo;
 Crianças foram tolerantes com erros dos amigos nas atividades;
 As panelinhas aos poucos com muita insistência foram sendo desfeitas, as próprias crianças já
se aglomeram com os que não têm afinidade;
 Passou a existir um cuidado com as crianças menores na piscina;
 Relatos das crianças novas que aprenderam a mergulhar;
 As crianças passaram a entender que sempre um grupo irá perder, não acontece brigas após as
derrotas;
 As brincadeiras propostas pelo educador social proporciona a diversão durante a brincadeira
não dando tanta importância a quem iria vencer.
 As crianças não abandonam a atividade mesmo sabendo que irão perder;
 A grande parte das crianças permanecem até final das atividades;
Fala da criança no processo de avaliação : o que você aprendeu em 2019? ” A natação,
nadar com tio Kadu”.
Avaliação do educador social responsável pela oficina – “ótimos resultados em relação ao
desenvolvimento e crescimento em relação a atitude e participação de nossos atendidos, algo
extraordinário aconteceu obtive na minha oficina 100% de participação em todas as atividades que
dei, uma conquista do grupo”.
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Oficina de música
Objetivo da Oficina : Despertar o interesse no aprendizado de esportes coletivos e da atividade física para a
vida.












As crianças realizaram a experiência de fazerem rodas musicais e demonstraram terem desenvolvido afeto
pela letra da melodia;
As crianças começaram a cantar as melodias musicais estudas no trajeto do ônibus;
Foi criada uma mini banda ritma com vários instrumentos musicais;
A frequência na oficina de música aumentou;
As crianças conseguiram expressar seu entendimento sobre as melodias, em especial sobre a letra da
música amiga das flores (abelha);
A música amiga das flores foi cantada em momentos da construção da casa das abelhas, na oficina de meio
ambiente;
As crianças deixaram de pedir e cantar outras melodias populares (funk, sertanejo);
Algumas crianças se emocionaram muito diante das apresentações em lugares públicos;
Realizaram apresentações no bosque municipal, na festa da instituição e na roda de avaliação dos
monitores, sem a presença da tia responsável;
Relato dos pais de as crianças batucarem e cantarem o tempo todo em casa às melodias estudas;
As crianças explicaram em casa aos seus pais sobre a letra das melodias estudas;
Fala da criança no processo de avaliação : “eu aprendi a tocar flauta e respeito, isso me faz ser
melhor do que as pessoa que não tem educação”.
Avaliação do educador social responsável pela oficina - “a prática melódica através do canto e da
flauta doce vai além do ritmo e alcança à emoção, a prática de instrumentos de percussão favorece
principalmente o controle motor e a atenção, isso reflete em tudo na vida de nossas crianças. Outro
fato é que muitas vezes eles me pedem para escrever as notinhas para tocarem em casa, apesar da
dificuldade de ler e escrever que é perceptível o interesse pela leitura e escrita através da música”

Uma situação em que o trabalho social se
caracteriza pela definição de tema comum a todos
os usuários (esporte, cultura, lazer, artesanato,
reciclagem) com abordagem e estilo pessoal (de
quem faz) orientado por processos de formação,
focado no desempenho individual. (Concepção de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos MDS,
página 15)
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Avaliação de indicadores através de registro fotográfico
 Indicador analisado : Modifica o comportamento diante da música; Permanece até o
final da atividade; Novas habilidades percebidas na criança;

Indicador analisado : Interesse por objetos musicais; Aumento do vínculo com o
professor;
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Indicador analisado : Desenvolve manualmente sem ajuda as ações de preparo de massas;

Indicador analisado : Entende a natureza como parte de seu mundo; Respeita a
natureza que o cerca; Adota postura de proteção frente aos animais; Entende a
natureza como exemplo de sociedade;
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 Indicador analisado : Consegue perceber um problema a partir de vários fatores;
Emite sua opinião sobre o que está sendo discutido; Propõe soluções a problemas;
Adota postura crítica;

Indicador analisado, fala da família : Ele melhorou a parte respiratória nadando; Aprendeu
a nadar!
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Indicador analisado : Se sente importante naquilo que faz na oficina; Criança passou a
sorrir !

Indicadore

Indicador analisado : Interesse em visitar a instituição; Interesse pelos serviços
oferecidos pela instituição;
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“Tivemos um avanço significativo no desenvolvimento de reflexões sobre violação de direitos em relação à
informação, à educação, à segurança, à saúde e ao pleno desenvolvimento das potencialidades;
principalmente das crianças menores. As relações de afetividade foram primordiais neste ano de 2019
causando um impacto muito positivo, levando as crianças aprenderem a serem protagonistas de sua própria
história” (Tia Ritinha).
Uma situação em que o trabalho social se
caracteriza pela definição de tema comum a todos
os usuários (esporte, cultura, lazer, artesanato,
reciclagem) com abordagem e estilo pessoal (de
quem faz) orientado por processos de formação,
focado no desempenho individual. (Concepção de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos MDS,
página 15).
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