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    RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

2018 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

1.1- SODIPROM – Centro de Formação de aprendizes de Diadema. 

Endereço: Rua Oriente Monti, 131 – Centro – Diadema/SP – CEP: 09910-250. 

Telefone: (11) 4056-6618 

www.sodiprom.com.br 

Nº de Inscrição no CMAS: nº 11 

Nº de registro no CMDCA: nº 9 

CEBAS: processo nº 71010001897/2009-64 

 

1.2- Responsável pela Instituição: 

Celso Paula de Souza – Presidente – mandato de 2016 a 2018 

Email: presidente@sodiprom.com.br 

Telefone: (11) 4056-6618 

 

2- OBJETIVOS 

Geral: 

 Oferecer proteção social aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, 

por meio do desenvolvimento de suas competências, bem como favorecer aquisições 

para a conquista da autonomia e inserção social, estimulando a participação na vida 

pública da comunidade. 

Específicos: 

 Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 

 Estimular a participação na vida pública do território e o desenvolvimento de 

competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 

desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas 

básicas;  

 Contribuir para inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;  

http://www.sodiprom.com.br/
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 Complementar e fortalecer a função protetiva da família e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de adolescentes e jovens, bem como no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais.  

 

 

 

3- FINALIDADE ESTATUTÁRIA  

A SODIPROM é uma Associação sem fins econômicos, fundada em dezenove de 

novembro de mil novecentos e setenta, sede e foro nesta Cidade e Comarca de 

Diadema – Estado de São Paulo – na Rua Oriente Monti, cento e trinta e um – Centro – 

Diadema, formada por seus associados, com personalidade jurídica distinta de seus 

membros, tem por finalidade a proteção social básica, com objetivo de prevenir situação 

de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários, destinados a adolescentes e jovens com idade compreendida 

entre quatorze a vinte e quatro anos, através de serviços sócio profissional e inclusão no 

mercado de trabalho, regendo-se pelo presente Estatuto, Regimento Interno e 

legislação específica vigente, que modificam o Estatuto anterior com prazo de duração 

indeterminado. 

 

 

4- ORIGEM DOS RECURSOS  

Os Serviços e Programas desenvolvidos são mantidos por recursos provenientes da 

taxa administrativa paga pelas empresas parceiras para o Programa de Aprendizagem. 

A partir de março de 2015, a Instituição firmou convênio com a Prefeitura Municipal de 

Diadema para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

 

 

5- INFRAESTRUTURA 
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Quantidade MATERIAIS – IMOVEIS 

01 Arquivo Morto 

06 Banheiros 

01 Consultório Odontológico 

01 Cozinha 

01 Lavanderia 

01 Recepção 

01 Refeitório 

01 Sala da Coordenação 

01 Sala da equipe de Serviço de Fortalecimento  

01 Sala da Psicologia  

02 Sala de Informática  

01 Sala dos Educadores Sociais 

08 Salas de atividades  

02 Salas de Serviço Social 

01 Secretaria / Administração 

Quantidade MATERIAL DIDÁTICO / PEDAGOGICO 

10 Notebooks 

11 Data Show 

01 Retroprojetores 

05 Lousas 

Quantidade RECURSO MATERIAL PERMANENTE 

11 Mesas de escritório 

160 Carteiras universitárias 

60 Cadeiras de escritório 

300 Cadeiras plásticas 

84 Computadores: sendo 53 da sala de informática 

01 Scanner de mesa 

04 Impressoras 

01 Fax 

20 Cesto de lixo 

02 Poltrona de courinho 

01 Maquinas escrever manual 

38 Calculadora: sendo 32 para sala de aula 

04 Arquivo de aço com 4 gavetas 

12 Ventiladores 

03 Espelhos 

02 Bebedouro 

03 Filtros de água 

01 Geladeira Industrial 

01 Geladeira 

02 Freezer 
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01 Fogão Industrial 

04 Porta bandeiras 

04 
Bandeiras: Nacional, Diadema, São Paulo e 
SODIPROM 

01 Kombi – doação Projeto Pro Vida 

 

6- SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 

6.1 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 15 A 17 

ANOS 

 

Atividades Desenvolvidas 

 

Encontros do saber: em 2018 aconteceram 215 encontros, entre o período da manhã e 

tarde. As atividades tiveram como objetivo proporcionar aos adolescentes o 

reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania, possibilitando 

também o desenvolvimento do conhecimento sobre o mundo do trabalho, onde eles 

puderam trocar experiências e refletir sobre o futuro profissional. Os encontros também 

contaram com atividades relacionadas a datas sazonais e campanhas vinculadas a 

prevenção da saúde e autocuidado, além de realizarem atividades que desenvolvam a 

autoestima.  

 

 

Oficina de Artes: em 2018 a oficina de artes, que também é conhecida por oficina de 

CRIA-AÇÕES, realizou 566 encontros, entre o período da manhã e tarde. As oficinas 

foram baseadas no desenvolvimento do conceito de arte educação que propõe a 

sensibilização e conscientização face as principais premissas que norteiam o SCFV 

(adolescente, família, comunidade e promoção) com a iniciação do desenvolvimento de 

projetos sob a nova metodologia social de “Percursos” com referência aos eixos 

norteadores a saber: convivência social, direito de ser e participação. Através de 

diversas linguagens artísticas (dança, música, poemas, teatro, jogos corporais, entre 
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outras) os adolescentes foram levados a desenvolver a criatividade, expressividade e 

protagonismo através da expansão do corpo, mente e trabalho coletivo.  

 
Oficina Digital: em 2018 a oficina digital realizou 259 encontros, entre o período da 

manhã e tarde. As atividades foram voltadas a programas e utilidades da informática 

como: Word (marcadores no programa Word), Excel (Atividade de tabelas), Telão, 

Retroprojetor, Power Point (elaboração de slides), Office e Movie Maker.  

Em todas as oficinas, são trabalhados temas que contribuam para o desenvolvimento 

social dos adolescentes como: mundo do trabalho, reflexão sobre a realidade, política, 

protagonismo juvenil, tecnologia, etc. 

Além disso, sempre acontecem pesquisas e rodas de conversas para refletirem e se 

apropriarem sobre assuntos abordados em outras oficinas ou em palestras realizadas 

ao decorrer do ano. 

 

Oficina de Esporte e Lazer: em 2018, foram realizados 348 encontros. Durante esses 

encontros, o facilitador de oficina realizou atividades esportivas e recreativas como: 

tênis de mesa, queimada, exercícios de alongamento/relaxamento, ginastica laboral, 

jogo de voleibol, jogos de tabuleiro, cine pipoca, rouba bandeira, basquetebol, futebol, 

handebol, ping-pong, tênis de campo, futsal, pega-pega, mãe da rua, pula corda, entre 

outros, sempre mantendo o foco central das atividades de forma a assegurar espaços 

de referência e convívio grupal, comunitário e social. 

Neste ano, nesta oficina foram abordados temas relacionados aos cuidados com o meio 

ambiente: atividades nas ruas mapeando e explorando o território, identificando os 

problemas do bairro como; saneamento básico, coleta seletiva, tipos de lixos 

encontrados e os classificando. 

Outra ação importante nesta oficina foi o cuidado com a saúde e formas de viver com 

qualidade de vida. 

 

Oficina de Música: Em 2018, teve início o Projeto de música, onde os adolescentes 

passaram a ter oficinas de música com o intuito de sensibilização musical, 
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conhecimento de instrumentos, figuras musicais e rítmicas, criação de temas musicais, 

apresentação de combos musicais em eventos do município em parceria com a 

Prefeitura de Diadema.  

Durante o ano aconteceram 105 oficinas. 

 

 

 

Atividades complementares: 

 

Janeiro: 

 Projeto Férias 2018 

 

Março: 

 1º Encontro Intergeracional SCFV 2018 – ENCONTRO FAMILIAR;  

  Apresentação de esquetes teatrais dos adolescentes atendidos sobre combate a 

violência contra a mulher no 1º Encontro Intergeracional SCFV 2018; 

 Work Shop Teatral da Cia Lona de Retalho – Teatro de máscaras commedia 

dell’arte; 

 Palestra: Lei Maria da Penha; 

 Visita ao Centro de memória do Circo - Passeio de sensibilização cultural; 

 Visita ao Centro Cultural Banco do Brasil – Exposição do artista Jean Michel 

Basquiat; 

 Visita ao Centro Cultural São Paulo para prestigiar a peça teatral Fortes Batidas 

que abordava a questão do preconceito racial e de gênero em um ambiente de 

festa para jovens; 

 Espetáculo As diversas facetas da violência contra a mulher – Teatro Casa Beth 

Lobo; 

 

Abril: 
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 Palestra sobre Qualidade de Vida; 

 Poetizando na Mesa – Pesquisando Marielle Franco – Parceria com a Biblioteca 

do CEU DAS ARTES; 

 Analise Musical – Pesquisar e entender o sentido e mensagens das músicas 

ouvidas pelos adolescentes. Parceria com o músico e educador musical William 

Rocha; 

 Passeio Ecológico – Parque do Paço Diadema; 

 8º Encontro dos CEUS - participação da mesa de debates para falar sobre o 

SCFV executado no CEU das Artes Diadema - Evento Ministério da Cultura; 

 

 

Maio: 

 Festa dos Aniversariantes – 1 semestre 2018 -Oportunidade de celebrar a vida e 

a amizade; 

 Prestigiamos o espetáculo “A Mão do Meio – Sinfonia Lúdica” de Michael 

Bugdahn e Denise Lamura para a Companhia de Dança de Diadema no CEU das 

Artes; 

 Empreendendo – Oficina de criação ou aperfeiçoamentos de produtos ou serviços 

– Parceria entre oficinas de artes e oficina digital; 

 Palestra sobre Vida e Trajetória Profissional de Paulo Aquino (Marketing); 

 Palestra sobre IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e Métodos 

Contraceptivos; 

 Ciclo de Palestras Profissionais (Fisioterapeuta/ Músico/ Direito: presidente da 

OAB/ bombeiro civil/ Logística; 
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Figura 01 – Festa Aniversariantes 1º Semestre/2018       Figura 02 -  Ciclo de Palestras – Bombeiro Civil 

 

Junho: 

 Ação no Território: Visita e realização de ciclo de atividades no Centro Cultural 

Eldorado para reconhecimento do espaço e da comunidade para futura parceria 

institucional; 

 Encontro intergeracional com CCMI (Centro de Convivência da Melhor Idade) na 

sede da Sodiprom; 

 5ª Conferência Livre do Direito da Criança e do Adolescente de Diadema 2018 

com a temática “Proteção Integral, Diversidade, Combate e Enfrentamento as 

Violências”; 

 Apresentação dos adolescentes atendidos através de esquetes teatrais temáticas 

na 5ª Conferência Livre do Direito da Criança e do Adolescente de Diadema 

2018; 

Julho: 

 Festa Julina CEU das Artes 2018 com apresentação dos adolescentes atendidos 

através de dança caipira em homenagem a Luiz Gonzaga; 

 Arraia da Sodiprom 2018 com diversas atrações artísticas, comidas típicas e 

brincadeiras; 

 Projeto Férias; 
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                  Figura 03 – Arraial da Sodiprom                              Figura 04 -  Caminhada com APAE 

 

 

Agosto: 

 11ª Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Participação na Ação social promovida pela Sodiprom e pelo Rotary – MCDia 

Feliz; 

 Apresentação musical dos adolescentes atendidos sob direção do educador 

musical William Rocha na 5ª Conferência Livre do Direito da Criança e do 

Adolescente de Diadema 2018; 

 Caminhada em prol da semana nacional da pessoa com deficiência intelectual e 

múltipla – Ação conjunto com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais) de Diadema; 

 Encontro Intergeracional - Visita a sede do CENTRO DE CONVIVENCIA A 

MELHOR IDADE – CCMI com diversas atividades mediadas pelos idosos com os 

adolescentes; 

 

Setembro: 
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 Início das atividades regulares com adolescentes do território Eldorado em 

parceria com o CRAS e Centro Cultural Eldorado; 

 Desfile cívico 07 de Setembro; 

 Inauguração da Biblioteca Institucional na sede da SODIPROM com oficina de 

leitura dinâmica pelos adolescentes atendidos; 

 Oficina da imaginação criativa com referência no pacto social brasileiro e agenda 

nacional com a ONU até 2030 com voluntárias da ONG Imagina de SP; 

 Lançamento do percurso “Sensibilização Política – Vote Consciente”; 

 Palestra Setembro Amarelo: Sensibilização preventiva sobre o suicídio juvenil; 

 Passeio ao Parque Aquático MAGIC CITY; 

 1° Semana da Educação Física Sodiprom; 

 Participação na Campanha Municipal de enfrentamento ao Trabalho Infantil; 

       

        Figura 05 – Palestra Setembro Amarelo                            Figura 06- Desfile Cívico Sete de Setembro 

 

Outubro: 

 Ação no Território: Visita e realização de ciclo de atividades no Sitio Joaninha 

junto com o CRAS Eldorado para reconhecimento da comunidade e divulgação 

do SCFV; 

 Encontro Intergeracional – Sodiprom e CCMI – Teatro Clara Nunes; 
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 Apresentação final do percurso Sensibilização Política – Vote Consciente na 

Biblioteca Central, Anfiteatro do CEU das Artes e Centro Cultural Eldorado; 

 Participação no clube de xadrez da SODIPROM com mediação de xadrezista; 

 Projeto RUMO – 2º SEMESTRE 2018; 

 Palestra educativa: Outubro rosa; 

 10ª Encontro Nacional de Dirigentes E Técnicos da FEBRAEDA – Assistência 

Social e Socioaprendizagem; 

 

Novembro: 

 Festa dos Aniversariantes 2º Semestre 2018; 

 Visita ao Teatro Redimunho - Peça teatral:  “O Caso dos Irmãos Naves”; 

 Encerramento do Ciclo de Encontros Intergeracional CCMI e SODIPROM 2018 – 

Passeio ao Aquário e Praia de Santos/SP; 

 Ciclo de atividades sobre o mês da Consciência Negra através de f ilmes, 

palestras, peças teatrais e produção e apresentação de trabalhos pelos 

adolescentes atendidos; 

 Palestra educativa:  Novembro Azul; 

 

 

                                   

Imagem 07 – Palestra Novembro Azul                            Figura 08 – Atividade Mês da Consciência Negra 

 

Dezembro: 
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 III Torneio Esportivo SCFV – 2018; 

 Projeto Trajetória SCFV 2018 – Apresentação dos adolescentes atendidos de 

retrospectiva e avaliação das atividades realizadas. Parceria entre as oficinas de 

arte e oficina digital; 

 Cerimônia de Encerramento de ciclo SCFV 2015 a 2018. 

   

          Figura 09 – III Torneio Esportivo SCFV                 Figura 10 -  Encerramento Ciclo 2015-2018  

 

 

Atendimento Social:  

Foram realizados 153 atendimentos, entre inscrição, cancelamento de vaga, 

orientações, acompanhamentos de casos específicos dos usuários e atendimentos 

coletivos. Além disso, a técnica de referência participou de 11 reuniões de cooperação 

técnica com CRAS e CREAS para acompanhamento da demanda, discussão dos casos 

e encaminhamentos. 

                                      

Reuniões:  

31 reuniões internas: com equipe de trabalho, diretores da organização entre outras; 

  75 externas: reuniões de conselho: CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), SASC 

(Secretaria de Assistência Social e Cidadania), reuniões de rede intersetorial, reuniões 

CONDECA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente), entre outras.  
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Totalizando 108 reuniões. 

 

Formações: 

 Formação promovida pela FAPCOM – Faculdade PAULUS de Tecnologia e 

Comunicação: As novas configurações sociais no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos com foco em gênero e etnia 

 Formação promovida pela FAPCOM – Faculdade PAULUS de Tecnologia e 

Comunicação: Aprimoramento a prática - Fortalecimento e Acolhida para o 

Orientador Social" 

 Formação promovido pela Prefeitura de Diadema em parceria com Consultoria: 

Papel do Controle Social e Instrumentais dos Conselhos 

 Formação promovido pela Prefeitura de Diadema em parceria com Consultoria: 

Supervisão aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 Formação promovido pela Prefeitura de Diadema em parceria com 

Consultoria: Reordenamento Metodológico e Modelo de Plano de Trabalho. 

 

 

8- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Para monitorar e avaliar o trabalho realizado em 2018, aconteceram reuniões mensais 

de equipe técnica. Nestes momentos foi possível pontuar e analisar o desenvolvimento 

de cada adolescente nas atividades, e também de fazer ajustes necessários para a 

melhoria das ações desenvolvidas.  

O SCFV iniciou as atividades na SODIPROM – CAMP DIADENA em 2015, logo, em 

2018, completamos 03 anos de trabalho consecutivo com os adolescentes do munícipio. 

Por atendermos um recorte de faixa etária, 15 a 17 anos (estabelecido pela Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais), vários adolescentes que estavam inscritos no 

programa desde os 15 anos, completaram 18 anos em 2018, sendo assim, chamamos 

de Encerramento do Ciclo 2015/2018. 
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Pelos fatos supra citados, realizamos várias atividades ao decorrer do ano, com intuito 

de avaliar o impacto causado na vida desses jovens durante esse período que estiveram 

participando das atividades do SCFV.  

Todas as atividades foram realizadas de forma a cumprir os objetivos e metas 

pactuadas no Plano de Trabalho 2018. 

Vale ressaltar que o objetivo geral do programa é: Estimular e orientar os usuários na 

construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família 

e no território. Para intensificar os impactos no território, o trabalho nas regiões de 

atendimento foi intensificado por meio de ações conjuntas e também com orientação e 

formações que a equipe técnica recebeu de profissionais especializados nessa questão. 

 

Para verificarmos o alcance dos objetivos estabelecidos, uma das ferramentas utilizadas 

foi: Sob a orientação dos facilitadores de oficinas (Artes e Digital) os adolescentes 

elaboraram trabalhos e realizaram as apresentações, com o tema: Quem sou eu antes e 

depois do SCFV? 

 

 A seguir, teremos algumas falas e depoimentos dos adolescentes: 

 

Região Sul Inamar: 

 

“Antes: timidez extrema, antissocial, calada. Agora mais desenvoltura, mais sociável e 

melhorei na fala.” A.C.S. 

 

“Antes eu era vergonhoso não se comunicava muito, não sabia apresenta os trabalhos e 

apresentações em slides” L.C.S. 

 

“Depois do curso: agora eu sei apresenta os trabalhos não tenho mais vergonha de 

apresenta, e consigo fazer amizade mais rápido” A.F.S. A. 
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“Antes timidez, insegurança, antissocial. Depois: mais confiante no que faço,                          

mais comunicativa e mais social.” A.C.S.R. 

 

“Antes eu era tímido hoje eu não sou tímido, não gostava de conversar, hoje eu gosto de 

conversar, desinteressado e hoje eu sou esforçado e presto atenção” C.E.M.S. 

 

“Sou um pouco menos tímida agora, falo mais, sou mais afetiva, tenho mais 

responsabilidade, escuto mais as pessoas, corro mais atrás dos meu objetivos.” G.L.S. 

 

“Antes de entrar para o SCFV eu era tímido, não praticava nenhum esporte e não gostava 

de aprender nada sobre música. Depois de entrar para o projeto perdi um pouco da 

timidez por causa das apresentações e conversas durante oficinas. Também me trouxe 

disposição para praticar vários tipos de atividades físicas 

 Aprendi muito sobre instrumentos musicais” M.F.S. 

 

“Antes tímida, não sabia me expressar direito, ansiosa, agora falo mais, consigo controla 

mas minha ansiedade, comportamento, conhecimento.” S.C.C.L.S. 

 

 

Região Centro- Oeste: 

  

 “Antes: Uma pessoa que não pensava nos atos, que quase nunca se posicionava, etc. 

Depois: Uma pessoa que pensa nos atos, que se posiciona mais, etc” E.S.S. 

 

“No começo era bastante tímido ao longo do tempo fui enturmado mais com as pessoas e 

hoje sou bastante entrosado com as pessoas e perdi totalmente aquela timidez que tinha 

no começo. 

Hoje para mim SCFV é bastante importante para mim e principalmente as pessoas, para 

mim é uma família e estamos sempre junto e unidos” D.J.S. 
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“Antes de entrar no serviço de convivência, estava sobre uma melhora longa. E entrar no 

serviço me deu uma ajuda nela, que serei sempre grato” E.M.R.  

 

“Antes – tímida (não tinha muito conhecimento), depois – tenho muito conhecimento e 

não sou mais tímida o scfv me ajudou muito eu não vou esquecer do scfv amo vocês vou 

levar vocês por toda vida obrigador por tudo” G.S.R. 

 

“Aprendi a me expressar mais sabe saber a falar dar minha opinião mais vezes aprendi a 

não me esconder dos meus sentimentos, aprendi a ficar mais calma, a me controlar mais 

e aprendi a ver as pessoas com outros olhos” I.G.S. 

 

“Como resumir quase três anos em cinco minutos? O que eu quero falar aqui na frente, 

é que o nome do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos não é atoa, 

porque eu não só fortaleci meus vínculos, mas também criei novos.  Ao longo do tempo 

que passei aqui, coloquei para fora meu verdadeiro eu, porque recebi apoio, porque tive 

pessoas que acreditaram em mim, que viram além da casca, o potencial que eu tinha 

por dentro, e me incentivaram a mostrar essa parte de mim. Não só comigo. Mas cada 

aluno aqui, formou um vínculo capaz de transformar a relação que temos, facilitador-

aluno, em uma relação familiar. Sim, chamamos nosso SCFV de família. E graças a 

essa família que exponho hoje, nesse encerramento de ciclo, a minha mudança. A 

menina que chegou aqui cabisbaixa, hoje levanta a cabeça e apresenta a todos com 

muito orgulho e coragem a borboleta que saiu do casulo para se tornar uma adolescente 

de sucesso, graças a minha família do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo”. J.G.S.     

 

Em relação aos recursos públicos repassados no ano de 2018 e pactuados no 

Cronograma de desembolso como: despesas com folha de pagamento, incluindo 

encargos sociais, férias, 13º salário, aquisição de alimentos, aquisição de material 

(pedagógico, esportivo, de escritório), transporte para atividades externas, contratação 
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de terceiros para palestras com os adolescentes atendidos e com as família etc., 

podemos afirmar que foram cumpridos, conforme apontamos nas planilhas mensais de 

prestação de contas. Não houve saldo a devolver e as atividades puderam ser 

realizadas conforme o plano de trabalho. 

 

Quanto aos recursos próprios, a organização cumpriu com o planejado, arcando com 

algumas despesas: infraestrutura, transporte da equipe de trabalho (atendendo os 

territórios), material de consumo como impressões, cópias, energia elétrica, água, 

telefone, internet entre outros, recursos técnicos como computadores, data show, 

microfone, caixas de som, recursos humanos: administrativo, motorista, auxiliar de 

serviços gerais, cozinheiras. 

 

As atividades previstas para 2018 como: Festa Junina, Festa da primavera, visitas a 

museus, parques, teatros foram realizadas, conforme mencionado anteriormente neste 

relatório.  

Devido as mudanças ocorridas durante o ano em relação as atividades (nova 

metodologia: PERCURSOS), o espetáculo artístico previsto para o mês de 

outubro/2018, não foi realizado, porém está previsto para o primeiro semestre do ano de 

2019.  

 

Diante das informações e analises, podemos afirmar que o ano de 2018, foi finalizado 

com êxito e com realização de diversas atividades que possibilitaram vivencias 

impactantes nas vidas dos adolescentes atendidos e participantes no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, executamos o trabalho planejado e 

alcançamos os resultados esperados. Certos de que o principal objetivo foi alcançado, 

haja vista os depoimentos dos adolescentes e principalmente pelos relatos dos 

pais/responsáveis que acompanharam de perto as mudanças nas vidas desses jovens e 

também por meio de avaliação e acompanhamento da equipe de profissionais entre 

Facilitadores, Orientador Social e pela Técnica de Referência do Projeto, por meio de 
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um trabalho em equipe realizado com objetividade e no foco principal: transformação 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Celso Paula de Souza  Mônica Viviane Silva Isidoro 

Presidente                             Assistente Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diadema, 20 de janeiro de 2019. 

 


