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ANEXO III
RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019

1. Identificação
1.1. Nome da Entidade: Instituição Beneficente Irmã Marli - SCFV
1.2. Endereço: Morro do Kibon, viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Av. Valentin
Magalhães –Santo André
Bairro:Condomínio Maracanã – Morro do Kibon CEP: 09120-410
Telefone: (011) 4455-1033Celular: (11) 99662-8052
E.MAIL: mjcosultoria@terra.com.br/mariajosebeserra@gmail.com
1.3. Site: www.ibimarli.com.br
1.4 REGISTROS, CERTIFICAÇÕES, INCRIÇÃO EM ORGÃOS PUBLICOS:
Federal: Qual (is): Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)49759/2016
Estadual: Qual (is): Utilidade Municipal Lei nº9. 853 de 06 de julho de 2016./ CRCE –
Certificado de Regularidade cadastral de Entidade nº 0549/15
Municipal: Qual (is): Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA)- 154/15
CONSELHOS: Qual (is): Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)- 132/15
OSCIP: () sim (x) não CEBAS: () sim () não

2. REPRESENTANTE LEGAL
2.1. Apresentação qualificada da Presidente
Nome: Maria José de Sousa Beserra
Endereço: Conselheiro Lafayete, 155 apto 61 – São Caetano do Sul - SP
Bairro: Santa Paula
CEP: 09550-000
RG: 17.241.758-2 Órgão Expedidor: SSP UF: SP Data de Expedição: 22/07/2014
CPF: 155.171.978-92
Data nascimento: 07-07-1964
Nacionalidade: brasileira Estado Civil: viúva
Escolaridade: SuperiorProfissão: Corretora de Seguros
2.2 Apresentação qualificada do técnico responsável
Nome: Patricia Belarmino Zaccaro
RG: 33.903.439-7 SSP/SP Órgão Expedidor: SSP UF: SP. Data de Expedição:11/11/2016

CPF: 296.059.358-80
Data de Nascimento: 09/06/1982
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casada
Escolaridade: Superior Profissão: Assistente Social
Órgão de Classe: CRESS
Nº: 59701/9ªRegião
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3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
A Instituição Beneficente Irmã Marli constituída em23 de março de 2007, é uma
associação civil, suprapartidária, de direito privado, de Assistência Social, sem fins
lucrativos e econômicos, com sede à Av. Valentim Magalhães, nº 3.380, Bairro
Condomínio Maracanã, no município de Santo André, Estado de São Paulo e foro na
Comarca de Santo André.
A Instituição Beneficente Irmã Marli, terá duração por tempo indeterminado e
promoverá o bem estar de todos, sem distinção de origem política, discriminação,
prestando serviços gratuitos.
I- Atender crianças e adolescentes em Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, proporcionando aos usuários, alimentação, higiene, recreação, ações
socioeducativas e culturais que promovam o desenvolvimento humano e a participação
cidadã, bem como o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;
II- Desenvolver atividades de caráter social, por meio de programas ou projetos
esportivos;
III- Propiciar a participação da família e dos usuários na definição do plano de
atividades, no processo de efetivação dos serviços, programas, projetos e benefícios
Socioassistenciais, enquanto parceiros da Instituição;
IV- Atender famílias em estado de vulnerabilidade social através de serviços e
programas de: Assistência Social; de Defesa dos Direitos Sociais e de Educação
Profissional;
V- Explorar atividades culturais, comerciais, industriais e ou de prestação de
serviços, como meio de sustentação financeira dos programas da Instituição, aplicando
integralmente o resultado operacional destas atividades no desenvolvimento das
finalidades estatutárias.
VI- Acolher Institucionalmente, crianças e adolescentes que se encontram sob
medida protetiva de abrigo.
Todos os programas e serviços serão de caráter continuado, permanente e
planejado.
4. RECURSOS UTILIZADOS - SCFV
Fonte
Municipal
Estadual
Fonte
Próprio
Parceria
Nota Fiscal Paulista
Fundação Salvador Arena
Fundação Salvador Arena

Órgão Público/Secretaria
Secretaria de Cidadania e Assistência
Social
xxxxxxxxxxxx
Origem
Captação de Recursos (marmitex)
Fundação Francisco e Clara de Assis
Governo do Estado de São Paulo
Fundação Salvador Arena (Jan a
Agosto)
Fundação Salvador Arena(Set a
Dezembro)

Valor Mensal
24.183.87

Valor Anual
290.206.44

xxxxxxxxxxxx
Valor Mensal
R$ 624,00
R$ 6.000,00
R$ 916,67
R$ 7.304,00

xxxxxxxxxxxx
Valor Anual
R$ 7.488,00
R$ 72.000,00
R$ 11.000,00
R$ 58.432,00

R$ 8.188,79

R$ 32.755,16
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5. INFRAESTRUTURA
5.1 Imóvel próprio.
5.2 Instalações
Andar Inferior – interno

Andar Superior – interno

Andar inferior – externo coberto

01 recepção
01 sala de judô;
01 brinquedoteca;
01 sala de dança;
02 banheiros.
02 salas administrativas;
01 sala de informática;
01 sala de música;
01 sala pedagógica;
01 sala de atendimento social;

01 cozinha;
01 dispensa seca;
01 dispensa molhada;
01 refeitório;
01 câmara fria;
01 sala bazar.
01 auditório / cinema
02 banheiros com vestiário;
01 quadra coberta
01 sala de material

Amplo espaço para atividades e lazer

5.3. Equipamentos Permanentes
Quant.
01
01
01
01
01
01
12
02
189
05
02
30
04
03
27
18
01
03

Descrição
Fogão industrial de 6 bocas com forno.
Fogão industrialde2 bocas
Forno industrial
Chapeira.
Rechaux
Fritadeira
Mesa com tampo de granito
Bebedouro elétrico
Cadeira de aço
Caixa acústica
Armário de aço
Cadeira estofada
Arara
Escrivaninha
Mesa pequena com tampo de granito
Cadeira de plástico pequena
Cama elástica
Impressora

Quant.
01
01
04
03
01
01
16
01
01
01
01
01
70
03
06
02

Descrição
Liquidificador industrial
Forno de micro ondas
Geladeira
Freezer
Máquina de lavar roupas
Tanquinho
Cadeiras
Mesa com tampo de vidro
Mesa de som
Televisor de plasma 42”.
Retro projetor
Telão
Placa de Tatame
Cadeira de escritório giratória
Prateleira contendo brinquedos variados
Console de vídeo game Ps2

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
6.1. Nome do Serviço
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
6.1.1. Objetivos
• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo das
crianças e adolescentes atendidos;
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•
•

•
•
•
•

Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento
de crianças e adolescentes, fortalecendo o sentimento de pertencimento, de
identidade e dos vínculos familiares e comunitários;
Possibilitar a ampliação do universo artístico e cultural das crianças e
adolescentes, resgatar brinquedos e brincadeiras através de vivências lúdicas,
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos
e propiciar sua formação cidadã;
Socializar e democratizar o acesso à rede de serviços socioassistencial através de
ações intersetoriais visando à inclusão social;
Despertar nas crianças e adolescentes através da linguagem artística, corporal e
verbal o acesso a diferentes formas de cultura, contribuindo para a inserção,
reinserção e permanência destes no sistema educacional.
Fortalecer o sentimento de pertencimento e de identidade com o território,
incentivando a socialização e convivência comunitária, e desenvolvendo
competências para a compreensão crítica da realidade social;
Desenvolver o protagonismo e a participação cidadã com as crianças e
adolescentes.

6.1.2. Abrangência territorial
Morro do Kibon, Condomínio Maracanã, Jardim Santo André, Jardim Maracanã,
Vila Suiça, Jardim Carla, Jardim Cassaquera e Morro do Piolho.
6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
• Crianças e Adolescentes encaminhadas pela rede de serviços deProteção básica e
Especial,
• Crianças e Adolescentes de famílias beneficiárias de Programa de transferência
de renda,
• Crianças e Adolescentes de famílias com precário acesso à renda e a serviços
públicos e com dificuldades para se manter,
• Crianças e Adolescentes egressos de medida socioeducativa de internação ou em
cumprimento de outas medidas socioeducativas em meio aberto.
• Por busca espontânea.
6.1.4. Atividades Realizadas
O serviço é realizado em grupos, organizado por faixa etária. Mensalmente
realizamos uma parada pedagógica para avaliação das atividades e reordenamento
quando se fez necessário.
Todas aas atividades tem por foco o fortalecimento de vínculos entre os pares,
desenvolvendo ações que assegurem espaços de referência para o convívio grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade e solidariedade.
Atividades de Dança
A dança como metodologia para a promoção do convívio grupal e o
fortalecimento dos vínculos, promove também o desenvolvimentoda capacidade física
das crianças e adolescentes,desenvolve o equilíbrio eaprimora a coordenação motora.
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Através da dança os atendidos ampliam o universo cultural diversificado nopaís.
Durante todo o ano de 2019, trabalhamos a importância da dança na vida
das crianças e adolescentes atendidos buscando a construção da identidade e
proporcionando a liberdade de expressão.De segunda à sexta-feira.
Atividades Esportivas
O esporte como ferramenta de inclusão social em suas diversas modalidades:
Judô, futsal, vôlei como metodologia no serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos, promoveu com as crianças e adolescentes atendidos o convívio grupal,
respeito mútuo e a partilha na vida cotidiana. Os jogos ocorrem de forma descontraída e
lúdica sem perder a função socioeducativa da convivência grupal, possibilitando
aosatendidos, a reflexão sobre a importância das relações consigo mesmo, com o
próximo e com a sociedade.
Ao final das atividades realizamos uma roda de conversa, um feedbackcom o intuito de
avaliar as atividades e mediar os conflitos.
Por meio da prática do judô conseguimos reduzir situações de isolamento,
fortalecendo vínculos com o grupo, apoiado nas relações de respeito e disciplina.
No decorrer do ano de 2019 os atendidos participaram de atividades externas
(Campeonatos, eventos esportivos.....), sempre com objetivo da convivência e do
fortalecimento de vínculos e a convivência social. Período de segundas à sextas-feiras,
judô todas as segundas, terças e quintas-feiras.
Atividade de Artes
.O exercício da criatividade é um fator fundamental no desenvolvimento pessoal.
É através dessa atividade que as crianças adquiriram conceitos como cooperação,
socialização, limites, comunicação e regras de civilidade. Essa atividade é deextrema
importância eleva a autoestima , desenvolve as habilidades pessoais.
As crianças se relacionam bem, existindo boa interação quando estão criando, é
possível ainda, resgatar brincadeiras infantis, fomentando o conhecimento, respeito e
valorização da cultura das brincadeiras de seus pais e familiares, ampliando o
conhecimento histórico infantil através das brincadeiras, contação de histórias,
brinquedos, jogos, integração social e comunitária. Envolvendo a família no
compromisso de transmitir a sua cultura. Período de segunda à sexta.
Cinema
Essa atividade foi realizada em complemento às demais atividades a partir da
exploração de filme e documentários diretamente relacionados às atividades
desenvolvidas no decorrer do ano (Judô, dança, esportes, música, inclusão digital e
artes)

Atividade de Música (violão, coral, introdução à música)
A música contribuiu para a formação integral das crianças e adolescentes,
fortalecendo valores culturais, senso estético, promovendo a sociabilidade e a
expressividade nos atendidos.
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Proporcionou as crianças e adolescentes conhecimentos básicos da música a partir de
alguns instrumentos musicais como: violão, violino, teclado, dentre outros. Foi
explorada também a história da musica brasileira, seus ritmos, melodia e, sobretudo
reflexão sobre as letras e histórica da musicas.
A atividade aconteceu duas vezes por semana, quartas-feiras e sextas-feiras.
Atividade Inclusão Digital
Sabe-se que a sociedade vem mudando suas formas de organização, evoluindo
rumo ao universo digital.
Utilizamos o computador e internet como ferramenta de conhecimento, interação
e desenvolvimento da linguagem, proporcionando o desenvolvimento de habilidades e
potencialidades no manuseio de programas e jogos, relacionando as atividades ao tema
propostoem cada mês. As atividades aconteceram duas vezes por semana, quartasfeiras e sextas-feiras.
Acompanhamento diferenciado com os adolescentes - Jovens Visionários
O Projeto foi desenvolvido com o objetivo de estimular e fortalecer o
protagonismo e senso crítico dos adolescentes através de atividades relacionadas ao
planejamento de vida e mundo do trabalho em articulação com instituições parceiras
através de eixos estruturantes: coletividade, protagonismo e cidadania e mundo do
trabalho e eixos temáticos: direitos humanos, gênero, corpo, saúde e sexualidade,
desenvolvimento sustentável, drogas e redução de danos, sistema penal e
Socioeducativo, segurança pública, mídia, autoestima, padrões estéticos, Estado,
sociedade, configurações de família, violências, opressões, mídias sociais einclusão
digital, objetivando a promoção para inserção ao mercado de trabalho, relações de
pertencimento e reconhecimento de direitos.
As atividades ocorreram duas vezes por semana, terças-feiras e sextas-feiras.
Trabalho Social com famílias - Projeto Mãe Maria
O trabalho social com famílias tem como objetivos fortalecer a função protetiva
das famílias com as crianças e adolescentes, em uma rede primária de relacionamentos
que asseguram afeto, proteção e cuidados. Estimulando a emersão das emoções/afetos
nos pais e/ou adulto que realiza os cuidados com as crianças e adolescentes,
fortalecendo o sentimento e valorização da proteção.
As ações aconteceram por meio de rodas de conversas, palestras articuladas com
a rede socioassistencial e voluntários.
Os temas abordados foram: Convivência familiar e Comunitária, Saúde da
mulher, como educar sem violência,possibilitando o acesso aos serviços e a garantia de
direitos e informação.
O trabalho foi realizado em articulação com o Centro de Assistência Social –
CRAS Marek e com a rede socioassistencial de Santo André.
Os encontros com as famílias aconteceram semanalmente (sextas-feiras) e os
encaminhamentos e articulação sempre que se fizeram necessários.
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6.1.5 Quadro de Funcionários por Serviço - SCFV
Quant.

Cargo/Função

01

Coordenação

01
01
02
01

Assistente Social
Cozinheira
Auxiliar de limpeza
Educador Social / Judô

01

Educador Social

01
01

Educador Social
Educador Social

01

Educador Social

01

Auxiliar Administrativo

01
01

Assistente Administrativo
Diarista
independente/motorista

Escolaridade

Regime de
Contratação

Carga Horaria
semanal

1

Carga
Horaria
Diária
8hs

Superior Serviço
Social
Serviço Social
Ensino fundamental
Ensino fundamental
Superior
Ed.
Física(cursando)
Formação
Técnico
Dança
Ed. Física (cursando)
Superior Pedagogia
(cursando)
Superior
Serviço
Social ( cursando)
Superior

1
1
1
3

6hs
8,8hs
8,8hs
6hs

30 horas
44 horas
44 horas
18 horas

1

8,8hs

44 horas

1
3

8,8hs
8,8hr

44 horas
44 horas

1

8,8hs

44 horas

1

8,8hs

44 horas

Superior
Ensino Técnico

3
3

8,8hrs
8,8

44horas
44 horas

40 horas

*1 – Empregado CLT2- Voluntário 3-Prestador de Serviço 4- Estagiário 5- Cooperado 6- Dirigente

6.1.6 Quadro de voluntário por serviço
Diretoria
Quant.
01
01
01
01

Atividade
Presidente
1º Secretário
1º tesoureiro
2º Tesoureiro

Escolaridade
Superior
Superior
Superior
Superior

Carga Horária/semanal
25 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Quant.
12

Atividade
Atividade de Música

Escolaridade
Ensino Médio completo/
Especialização em Música

Carga Horária/semanal
10 horas, sendo dois voluntários
por aula em revezamento.

6.1.7 Como a Instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários.
De forma a estimular e qualificar a participação dos usuários, a Entidade
realizou no ano de 2019 as ações:
• Reuniões periódicas com as famílias seguidas de avaliação do serviço sobre a
oferta do serviço
• Pesquisas de interesse e satisfação sobre a oferta do serviço.
As decisões que envolveram as atividades foram levadas ao grupo (por vezes às
crianças e adolescentes, em outras, aos familiares).

Viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Avenida Valentim Magalhães – Condomínio Maracanã
Morro Kibon
irmamarli@terra.com.br - contato@ceeirma.com.br
CEP: 09120-410 – Santo André – São Paulo – Telefone: (11) 4455-1033

Registrado no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social nº132/15
Registrado no CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente nº 154/15
Registro CRCE - Certificado de Regularidade cadastral de Entidade nº 0549/15
Registro CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 49759/2016
Declaração de Utilidade Municipal Lei no. 9.853 de 06 de julho de 2016
CNPJ 09.114.138/0001-96

Outra estratégia adotada foi realizar reunião com as novas famílias no momento da
inscrição, na qual as famílias passam a conhecer e participar melhor das dinâmicas
cotidianas da Entidade, além de conhecerem todos os educadores.
Em reunião de responsáveis de outubro foi discutido e votado o tema do ano que servirá
de base para os trabalhos de 2020.
6.1.8 Avaliação e monitoramento
As ações de monitoramento ocorreram diariamente, conforme descritas
nos instrumentais desenvolvidos e apresentados aos parceiros do Serviço. O
monitoramento das atividades cotidianas levaram em conta as propostas e objetivos
trabalhados pela equipe de educadores e corpo técnico ao longo de cada mês, por isso
sua periodicidade foi mensal.Além disso, algumas datas comemorativas e campanhas de
conscientização provocaram ações pontuais, as quais são avaliadas ao término, tais
como o 18 de maio, dia das crianças, setembro amarelo e chegada da primavera.
O tema anual desenvolvido em 2019 foi “Meio Ambiente e Território”, sendo
que as atividades tinham como proposta permear transversalmente esse tema, assim, a
cada ação foi possível avaliar o alcance e impacto das ações.Dentre os indicadores
observados, estão a frequência e participação em atividades (tanto internas, quanto
externas), rodas de conversas e diminuição de conflitos presentes no cotidiano.
As reuniões desenvolvidas com as famílias produziram um instrumental de avaliação
acerca dos temas tratados em reunião.
6.1.9 Quadro resumo das atividades desenvolvidas - SCFV
Nome do
serviço

Público alvo

Faixa
etária

Horário de
atendimento

Capacidade de
atendimento

SCFV

Crianças
Adolescentes
Famílias

De 04 a 17
anos

Das 8:30hs as
17:30hs

300

Nº de
usuários
atendidos
326

Periodicidade
Dias da
semana
De 2ª a 6ª

Demanda
Reprimida
não

a) Orientação/ encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
b) A Organização é referenciada ao:
I.
CRAS ( X ) sim ( ) não. Qual? CRAS Marek
II.
CREAS ( X ) sim ( ) não
III.
Centro POP: apenas em algumas situações (busca ativa da família).
7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) - SCFV
As capacitações de equipe ocorrem em reuniões mensais, nas quais são
discutidas pautas para melhoria do serviço e em cada reunião são discutidos temas que
acrescentam no desenvolvimento da equipe.
Além das reuniões de equipe, o serviço conta com assessoramento técnica da Fundação
Francisco e Clara de Assis, na qual a profissional realiza encontros mensais com
discussão sobre o cotidiano do trabalho. Foi ofertada formação continuada para a equipe
técnica com tema “O adolescer e as vicissitudes”
Os profissionais (coordenação e educadores) participaram de Formação oferecida pela
FEASA e Paulus, “Novas prática para o cotidiano dos serviços de convivência e
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fortalecimento de vínculos”. Pela FEASA também foi ofertado do Congresso de
Formação Profissional – CONFORP.
No mês de novembro, a equipe do Ficar de Bem - CRAMI fez uma capacitação com a
equipe de educadores sobre como conversar preventivamente sobre temas relacionados
à sexualidade com adolescentes (tema comumente trazido por eles em rodas de
conversa).
Pela parceria com a Fundação Abrinq passamos também por formação oferecida pelo
canal Futura, acerca do projeto “Crescer sem Violência”.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos prevê a realização de
atividades em gruposa partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas
aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, intervenção social planejadacom o
objetivo de estimular os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e
vivências individuais e coletivas, na família e no território.
Para cumprimento do proposto, em 2019 ofertamos atendimento para crianças e
adolescentes no contra turno escolar com atividades socioeducativas articuladas com o
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), de modo a promover o
atendimento das famílias.
Em 2019 avançamos com o Projeto Jovem Visionários, com atividades
diferenciadas para os adolescentes, com resultados obtidos de grande relevância na vida
dos participantes, após o tema “Mundo do trabalho” no o Workshop SENAC demos
continuidade com os “Jovens Visionários Seniors”, dando a oportunidade de vivência
profissional para os nossos atendidos. Em parceria com a Fundação Francisco e Clara
de Assis financiadora do projeto darão continuidade em 2020.
REGISTRO FOTOGRAFICO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Janeiro de 2019
28 Crianças e adolescentes e dois educadores participaram da peça teatral
AVOAR, no Teatro Viralata, em Sumaré, São Paulo.
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Março de 2019
O grupo de adolescentes participantes do Projeto Jovens Visionários recebem o
primeiro valor da bolsa. Ainda neste mês realizamos um passeio ao Teatro Municipal de

Mauá com 30 adolescentes para assistir a peça “O bicho que ajudou o homem” uma
peça escrita em versos de cordel também pelo educador Tiago (Tito) quando criança,
hoje preparador corporal dos integrantes da Companhia “Pó de Estrela”.

Participaram 19 atendidos do torneio de judô Medicina ABC no ginásio de
esportes do “Parque Celso Daniel” em Santo André.

Abril de 2019
Realizada a festa de Páscoa, aproveitando para comemorar os aniversariantes do
mês com a participação especial da Escola de samba “Gaviões da Fiel”.Houve a
participação em mais uma “Pascoa Solidária” nos mercados Pão de Açúcar e Mini
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Extra, com o apoio do ROTARY CLUB as equipe de funcionários e voluntários se
dividiram para arrecadar chocolates para os atendidos do projeto.

250 crianças e adolescentes participaram de um passeio ao Circo dos Sonhos para ver o
espetáculo “No mundo da fantasia” oferecido pela Prefeitura de Santo André, com
excelente participação e adesão.

Maio 2019
Participação das crianças e adolescentes do Campeonato Inter Estadual Paulista
tivemos uma criança classificada para final.
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Semana de combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes, realizou
se por meio de assembleia e discussão, foi utilizada como recurso uma apresentação de
slides contendo informações sobre a data e a história da menina Araceli, ressaltando que
a melhor maneira de combater é a prevenção, foi informada qual é a rede de apoio;
CRAS, CREAS, Disque 100, UBS Jardim Carla, Conselho Tutelar e Policia Civil...
Todos educadores participaram juntamente com equipe técnica, foram
confeccionados faixas cartazes e as flores símbolo da campanha “Faça Bonito” iriamos
realizar a II Caminha, mas devidos as chuvas incessantes não conseguimos, então
transmitimos ao vivo cantando refrão do rap feito por uma adolescente, entre outros
Gritos de efeito na plataforma Facebook da Instituição nos dois períodos manhã e tarde.
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Visita da escola Nelson Pizotti, realizada pela coordenação e professora de geografia do
quinto ano, como parte do projeto de identificação do território.

Junho de 2019

Passeio ao parque Celso Daniel em parceria com SEMASA e Prefeitura de Santo
André, Projeto PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Tiveram várias
atrações como: demonstração de manobra de primeiros socorros com corpo de
bombeiros e SAMU, demonstração de carros militares e DETRAN, apresentação de
peça teatral e mostra musical com banda.

Apresentação de dança de quadrilha das crianças e adolescentes no shopping Mauá.
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Julho de 2019

Tivemos a oportunidade de realizar oficinas no “Espaço de Férias” do Shopping
Mauá, com a participação de todos da equipe as atividades oferecidas foram: Contação
de Histórias, Dança, Música, Oficina de Artes com resgate de brincadeiras de rua e
Oficina de Pipa, em todas as visitas as crianças e adolescentes, além de uma tarde
divertida, ganharam lanches maravilhosos das lojas parceiras.

Atividade de Dança no Shopping Mauá.

Atividade de Arte do Brincar
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Atividade de Música no Shopping de Mauá.

Agosto de 2019

Campeonato Regional foram quatro aspirantes e dois classificados para próxima
fase.

Pré-Conferência de Assistência Social, nesta data participou a assistente social e
alguns representantes familiares das crianças atendidas no projeto, que inclusive
contribuíram com duas propostas para serem votadas na plenária. Também houve uma
apresentação de dança do S.C.F.V.
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Campeonato interno junto com os adolescentes da CLASA Lions de Santo
André.Esta ação foi realizada para encerrar o projeto Lions Quest devido à falta de
recurso financeiro.

Campeonato Paulista fase Inter Estadual com quatro participantes, uma
adolescente ganhou o primeiro lugar e outro em terceiros, dois não se classificaram, mas
saem com a clareza de continuar superando os desafios.

Festival de dança no Teatro Municipal de Mauá participaram nove
crianças/adolescentes e o educador de dança/balé, concorreram com dezoito escolas de
dança e ganharam em primeiro lugaro educador ganhou titulo de melhor coreografia.

Viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Avenida Valentim Magalhães – Condomínio Maracanã
Morro Kibon
irmamarli@terra.com.br - contato@ceeirma.com.br
CEP: 09120-410 – Santo André – São Paulo – Telefone: (11) 4455-1033

Registrado no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social nº132/15
Registrado no CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente nº 154/15
Registro CRCE - Certificado de Regularidade cadastral de Entidade nº 0549/15
Registro CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 49759/2016
Declaração de Utilidade Municipal Lei no. 9.853 de 06 de julho de 2016
CNPJ 09.114.138/0001-96

Setembro de 2019

Ação feita em parceria com a Fundação Abrinq, projeto “Adote um sorriso” e
dentistas parceiros promoveramuma ação educativa sobre escovação e saúde bucal,
seguida de avaliações de todas as crianças e adolescentes presentes.

Formatura no SENAC referente ao workshop “Mundo do trabalho”, uma
parceria da Instituição com a prefeitura de Santo André, Ministério Publico do Trabalho
e a OIT Organização Internacional do Trabalho. A equipe técnica, educadora de artes e
familiares foram prestigiar os adolescentes neste momento tão especial que oportunizou
experiências maravilhosas e um diferencial na vida dos atendidos.

Festa da Primavera destaca-se o trabalho de convivência e interação de todos
inclusive dos atendidos do SAICA.
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1ª Caminhada Irmã Marli - Setembro Amarelo, tema: Falar é Prevenir!
Realizada uma caminhada de manhã e outra à tarde. Foram entregues cartinhas
motivadoras escritas por nossas crianças e adolescentes
.

Outubro de 2019

Realizamos festa em comemoração ao Dia das Crianças, com diversas atividades
recreativas e lúdicas no espaço da instituição, contando, também, com apoio de
parceiros voluntários.
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Contação de história com os livros da Paulus, com entrega dos livros.

A equipe da Faculdade de Medicinado ABC, apresentou uma palestra sobre doenças
sexualmente transmissíveis e sexualidade para todos os adolescentes.

Novembro de 2019
Oficina no CEU Marek com o “Projeto Batuque”

As crianças participaram no CEU Marekda oficina com o Projeto Batuque que utiliza a
música como aprendizagem na oportunidade todos produziram seus próprios
instrumentos musicais.
Passeio Parque Aquático Magic City

Local: Estr. do Pavoeiro, 8870 - Clube dos Oficiais, Suzano – SP.
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Dezembro de 2019
Ceia de Natal para as crianças e adolescentes.

Entrega das Sacolinhas de Natal, com participação de parceiros e voluntários.

Santo André, 27 de janeiro de 2020.

Viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Avenida Valentim Magalhães – Condomínio Maracanã
Morro Kibon
irmamarli@terra.com.br - contato@ceeirma.com.br
CEP: 09120-410 – Santo André – São Paulo – Telefone: (11) 4455-1033

