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    RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

2020 

 

 

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: 

Marcelo Biagioni – Presidente – mandato de 2020 a 2022 

Email:  biagioni@terra.com.br 

Telefone: (11) 4056-6618 

 

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/
mailto:biagioni@terra.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.  

 

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. 

 

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. 

 

INFRAESTRUTURA 

 

 

Quantidade MATERIAIS – IMOVEIS 

01 Arquivo Morto 

06 Banheiros 

01 Consultório Odontológico 

01 Cozinha 

01 Lavanderia 

01 Recepção 

01 Refeitório 
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01 Sala da Coordenação 

01 Sala da equipe de Serviço de Convivência 

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 

01 Fogão Industrial 

04 Porta bandeiras 

04 
Bandeiras: Nacional, Diadema, São Paulo e 
SODIPROM 

01 Kombi – doação Projeto Pro Vida 
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SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS: 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – 15 A 17 ANOS 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

Janeiro: 

 Projeto Férias 2020 - foco em atividades esportivas e recreativas: 
 

No período de férias escolares, realizamos ações envolvendo atividades esportivas, 

artísticas e recreativas no período da tarde, o que gerou maior número de adolescentes 

participando, pois no ano anterior, as atividades realizadas no período da manhã, não 

tiveram muitos jovens presentes. 

O projeto férias foi realizado pensando em atender os adolescentes no período de férias 

escolares e propiciar ao nosso atendido espaço de troca e vivencias. Nesse período 

também pudemos cumprir o que determina as diretrizes que regem o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos no que se refere execução de modo contínuo 

e ininterrupto. 

 

        

                 Figura 01 – Projeto Férias                                                                    Figura 02 – Projeto Férias 

 

. 
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 Participação no Projeto Rondon – 

É uma ação interministerial do Governo Federal realizada em coordenação com os 

Governos Estadual e Municipal que, visa aproximar os estudantes universitários da realidade 

do município, possibilitando o contato com comunidades, além de formar agentes 

multiplicadores. É um momento importante e contribui com o desenvolvimento local 

sustentável e na construção e promoção da cidadania, somando esforços com as 

lideranças comunitárias e com a população. As operações do Projeto Rondon são 

realizadas nos meses de janeiro, fevereiro e julho, quando equipes de universitários e 

professores são enviadas a dezenas de municípios para executarem o trabalho 

planejado ainda nos bancos acadêmicos e aprovados pela Comissão de Avaliação de 

Propostas do Projeto Rondon (CAPPR), priorizando as áreas que apresentem maiores 

índices de pobreza e exclusão social, bem como áreas isoladas do território nacional 

que necessitem de maior aporte de bens e serviços.  

 

 

 

       

                Figura 03 – Projeto Rondon                                                           Figura 04 – Projeto Rondon 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
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Fevereiro: 

Neste mês teve início o 1º Percurso 2020, com o Tema: “Viver e não ter a vergonha de 

ser feliz”. Tema baseado na letra da música “O que é o que é”? de Gonzaguinha a 

canção reflete a forma de cada um encarrar o seu dia a dia e da felicidade de ver a vida 

como uma criança, que diz que é bonita. Teve como principal objetivo possibilitar aos 

adolescentes momentos onde pudessem refletir a respeito da vida, além de estimular a 

alegria de viver a vida com os recursos que ela proporciona a cada ser humano, ligado a 

saúde, bem-estar, convívio e parcerias. 

 

Dentro desse percurso, cada educador realizou suas atividades interligadas ao tema, 

conforme segue: 

  

Encontros do saber: Foram realizados 12 encontros entre o período da manhã e tarde. 

Nos Encontros do Saber, a educadora criou pontes de ligação entre os Percursos e as 

necessidades dos adolescentes e suas famílias, com atividades criativas e de interesse 

dos participantes.  

 

Oficina de Artes: Foram realizados 42 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 (desenho e pintura, artes plásticas, dança_ os 

adolescentes foram levados a desenvolver a criatividade, expressividade e 

protagonismo através da expansão do corpo, mente e trabalho coletivo, com a proposta 

principal dos adolescentes criarem máscaras para uma futura apresentação com desfile 

que encerraria o percurso.  
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Oficina Digital: Foram realizados 42 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.  

 

 

Oficina de Esporte e Lazer: Foram realizados 21 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, além de roda de conversas com o tema que trouxe 

reflexões sobre a busca da felicidade baseado no f ilme “À procura da felicidade” com 

Will Smith ano de 2006. 

 

Oficinas de Música: Foram realizados 9 encontros.  

Além de atuar de forma de oficinas, as atividades de música somam ao projeto do SCFV 

de forma transversal, fazendo parte das demais ações de forma lúdica e de muito 

interesse dos adolescentes.  

O educador atua nas turmas apresentando alguns pontos importantes para os 

adolescentes:  Leitura rítmica com as figuras musicais e oficina de percussão popular; 

Interpretação de texto utilizando instrumentos de percussão, e composição de trilha 

sonora percussiva; Apreciação musical, música brasileira anos 80, música americana 

anos 80 e 90; Apresentação sobre os instrumentos de percussão, dinâmica de grupo 

utilizando figuras musicais; Apresentação sobre os instrumentos de percussão, dinâmica 

de grupo utilizando figuras musicais; Percussão Corporal;  Aula de composição de 

solos, entre outros. O facilitador estudou passo a passo a letra e música “O que é o que 

é”? de Gonzaguinha, de forma a expandir o conhecimento da música e interpretação 

dos adolescentes assistidos. 
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Ainda no mês de fevereiro, os adolescentes visitaram a Fábrica de Cultura, equipamento 

de suma importância para os munícipes e objeto de várias atividades realizadas em 

parceria. 

 

            

                           Figura 05 – Fábrica de Cultura                                                  Figura 06 – Fábrica de Cultura 

                                                                         

 

 

Março: 

As atividades foram realizadas presencialmente até o dia 13/03/2020. 

 

 

        

                         Figura 07 – Oficina de Música                                                               Figura 08 – Oficina de Arte e Criações 
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Atividades presenciais suspensas devido a Pandemia do Novo Coronavirus19, a 

partir do dia 17/03/2020, conforme Decreto Municipal nº 7.705 de 16 de Março 2020 

 

A pandemia do Novo Corona vírus 19 que chegou no Brasil, afetou todos os brasileiros 

interferindo diretamente na economia e no modo de vida da população. 

Todas as atividades coletivas presenciais do Serviço de Convivência e Fornecimento de 

Vínculos foram suspensas, em conformidade com as determinações do Município de 

Diadema e demais órgãos superiores 

Desde então, as atividades passaram a ter uma nova roupagem e novas estratégias para 

manter o vínculo e proximidade com os jovens e suas famílias, algumas dessas estratégias 

foram: 

 Criação de canal no YOUTUBE: SODIPROM SCFV 

 Criação de página no INSTAGRAM:  scfv_SODIPROM 

 Criação de página do FACEBOOK 

 Publicação de Pod Cast. 

 

 

                                                                                       Figura 09 – Canais digitais 
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Para alimentar os canais digitais criados, foram elaborados diversos vídeos onde cada 

educador recomendou a realização de ações que pudessem ser realizadas em casa 

(sem perder o foco nas oficinas do SCFV), além de reforçar as recomendações e 

orientações de higiene para evitar o contágio do vírus, conforme segue: 

 

 

ENCONTRO DO SABER: 

 

A proposta foi reinventar-se e promover mecanismos para lidar diante ao desafio 

PANDEMIA. 

Através de vídeos conceituais, a educadora criou possibilidades de entrevistas com 

profissionais que buscam preparo de qualificação profissional on-line, com o objetivo de 

motivar aos usuários do programa, o aproveitamento dos dias de quarentena para o 

exercício e estímulo de novas habilidades para o mundo do trabalho. 

Fortaleceu e incentivou o vínculo com pequenos empreendedores, através da parceria 

com a Casa Vida, divulgando produtos e o espaço para o comércio e compartilhando 

histórias de sucesso da vida dos pequenos empreendedores, fortalecendo-os.  

Proporcionou também dicas e informações que pudessem reforçar o autocuidado com a 

saúde diante ao Corona vírus. 

Nas datas sazonais, juntamente com a equipe, trabalhou projetos contextualizando as 

datas: SETEMBRO AMARELO, CONSCIENCIA NEGRA, OUTUBRO ROSA e DIAS DAS 

CRIANÇAS, valorizando a cultura, os vínculos e convivência. 

E por fim, respeitando as regras de distanciamento e higiene, foram organizados 

pequenos encontros de três em três usuários conforme regiões e compartilhado através 

de redes sociais face, Instagram e Youtube. 
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CRIAÇÃO E ARTES: 

 

Diante do isolamento proposto pela Pandemia, inicialmente as artes foram ferramentas 

utilizadas com o objetivo de acolher e sugerir o estreitamento no convívio entre famílias 

e os adolescentes, de uma forma saudável. 

 

A comunicação foi através de vídeos publicados em redes sociais, onde sugerimos 

jogos, construções de artesanato, lazer e entretenimento através de aplicativos de jogos 

de arte. 

Considerando que cada ser é integral (físico/ intelecto, que possui necessidades físicas 

e emocionais), foi realizado também o Percurso: “Memórias que trazem esperança”. 

O objetivo foi proporcionar aos usuários o resgate cultural, o de suas memórias, e a 

contemplação do belo (importância nas pequenas coisas), afim de trazer fortalecimento 

e reconhecimento de sua identidade. 

Outra forma de trabalho foi com a intenção de despertar potencialidades e exercitar 

vínculos através de linguagens artísticas como Teatro (filmagem e construção de roteiro 

para o fortalecimento da autonomia) e elaboração de vídeos. 

Foram realizados também atendimentos individuais (construção de thumbnail, roteiros, 

pinturas em tela de papel e teatro), onde acolhemos os adolescentes que necessitavam 

de integração social, abalada pelos dias de isolamento da quarentena. 

Em conjunto com os educadores, foram estimulados o empreendedorismo (inclusão no 

mercado de trabalho) através da construção e sugestão de venda de figurino e telas 

sustentáveis (artes plásticas). 

*Ressaltamos que para atividades artísticas, foi fornecido material para que os 

adolescentes e suas famílias pudessem executar as propostas da educadora 
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OFICINA DIGITAL:  

 

Com objetivo de qualificação e inserção para o mundo do trabalho, as oficinas digitais 

focaram em indicações de cursos on-line. 

Foi criado canais de acesso (canal no Youtube, Instagran, Faceboock e grupo no 

WhatsApp), a fim de relacionar   a importância da tecnologia nesse novo tempo. 

O pacote Excell e Word foram lecionados através do curso on-line elaborado pelo 

Oficineiro Lucas Alves, com o objetivo de trazer novas habilidades para o trabalho. 

 

ESPORTE E LAZER: 

  

Foram publicados vídeos sobre saúde emocional, dicas de hidratação, cuidado com o 

corpo, indicação de vídeos, etc. 

 

Abril: 

O tema dos vídeos foi basicamente sobre a pandemia, com informações recentes sobre 

a Covid 19, o distanciamento social e as mudanças de hábitos que teríamos que adotar 

dali em diante. Iniciamos um programa de entrevistas no Encontro do Saber que ao 

decorrer do ano trouxe várias entrevistas possibilitando o direito de voz do adolescente 

assistido, suas famílias e alguns convidados.  

Nas oficinas de criação e artes foram apresentadas dicas de atividades artísticas, com o 

passo a passo das construções das ideias e indicação de aplicativos que auxiliam 

desenvolver habilidades como a aula de canto e desenhos. 

Na oficina digital o facilitador apresentou para os adolescentes, dicas de cursos on line 

para aprimorarem os seus conhecimentos e aproveitarem o tempo que estariam em 

isolamento social. 

Na oficina de esporte foram passadas dicas de alongamento para serem realizadas na 

quarentena, com o principal intuito de trazer saúde e bem-estar. 

Além das atividades supracitadas, foram criados vários vídeos institucionais, com dicas 

de prevenção do Covid 19, uma forma de proteger e orientar o nosso público assistido. 
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Maio: 

Encontro do Saber: A importância da tecnologia na quarentena com o facilitador Lucas 

Alves. Entrevistas com o educador da Sodiprom, Gilmar Silveira, falando sobre a sua 

trajetória acadêmica. 

Encerramento do I Percurso Viver e não ter a vergonha de ser feliz, com a leitura de 

alguns textos dos adolescentes representantes de cada região sobre os sentimentos no 

período de quarentena, atraves de vídeos, focando a importância de sermos gratos pela 

vida, e a alegria de viver. 

 

 

Junho: 

Oficina de Criação e Artes: Lançamento do II percurso “Memórias que trazem 

esperança”, trazer a memória aquilo que nos traz esperança, resgatar e reviver a 

memória, reconstruir e viver a alegria de viver em família e se alegrar, perceber e 

construir esperança no período de quarentena, um tema ligado ao percurso anterior e 

direcionado para a realidade que estamos vivendo. 

Oficina Digital: Introdução do pacote office Word. 

Oficina de Esporte: Dicas de saúde, importância de beber água constantemente e o 

desafio da água. 

Encontro do Saber: Depoimentos das memórias que trouxeram esperança com narração 

de uma adolescente da região centro após o pai sofrer AVC, e o que ajudou em superar 

esse momento. 

 

Julho: 

Oficina de Criação e Artes: Memórias para recordar a importância das comemorações 

Juninas no Brasil, histórias e significados desse mês que marca a cultura brasileira, 

além da culinária caseira canjica, pratos típicos da memória afetiva. 

Outros temas dos vídeos publicados: 

 - Como lidar com as Emoções, indicação do filme: “Divertidamente” criado com a 

supervisão de psicólogos e neurologistas, mostra que algumas memorias se constroem 

com base na nossa personalidade.  
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- Escolhas com três artistas que se manifestaram com sua arte diante de dias de 

desesperança artistas mencionados Di Ferrero, Chico Cesar e Fábio Brazza. 

- Memórias tema esperança e fé com as artistas musicais Gilberto Gil e Ana Vitória. 

- Desafio sobre qual música o adolescente ouve e curti na quarentena. 

- Memórias de Mondrian e o movimento estilo que tem uma ligação com o tempo atual. 

Oficina de Esporte: Indicação do filme para assistir na quarentena Coch Carter que 

mostra através da disciplina, superação, autoestima, valorização e o objetivo principal 

de transformar vidas por meio da dedicação ao estudo e o esporte. A história do 

Voleibol. Qualidade de vida tema Saúde profissional que a escolha seja feita pela 

vocação, aptidão e não por interesse parte I, Qualidade de vida tema Saúde espiritual e 

mental parte II, qualidade de vida tema saúde emocional, social e física, parte III. 

Qualidade de vida tema Saúde emocional, social e física, Parte IV. 

Oficina Digital: Dicas de formatação I e II dos Programas Word, Power Point e Excel em 

Ferramentas do Word – Bordas e Margens. Word Espaçamento de linhas, orientação da 

página e dividir o texto em colunas. Power Point, apresentações e Power Point, parte II 

e Power Point, parte III e Power Point animações. 

Encontro do Saber: Depoimento com uma adolescente que estevem situação de 

acolhimento inscrita no SCFV na região Centro, que hoje tem uma nova história de vida 

e superação e como as memórias do que viveu lhe trouxeram esperança.  

Depoimentos de memórias de outros adolescentes sobre trazer a memória a esperança 

mesmo passando pelo processo do distanciamento na quarentena, mantendo a 

esperança de que a rotina voltará ao normal. E o encerramento dos depoimentos com a 

ex adolescente Sabrina Santos região Inamar. Teve ainda, entrevista com duas 

adolescentes do SCFV da região do Eldorado, que narraram seu período de 

distanciamento social, e entrevista com Sra. Neusa, cozinheira da Sodiprom, que 

ensinou passo a passo a receita da pipoca doce com leite ninho. 
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                Figura 10 – Vídeos Julho                                                           Figura 11 – Encontro do Saber 

 

 

Agosto: 

Encontro do Saber: entrevista com adolescentes do SCFV da região Centro que foram 

infectados, e com um depoimento emocionante de um deles sobre o medo de perder a 

mãe que também estava em casa isolada por conta da contaminação do Covid 19.  

Dicas de escolha profissional com participação do adolescente Lucas Alves ex aprendiz 

da Sodiprom. Entrevista com adolescentes do SCFV da região Centro que tiveram 

casos de infecção na família. Depoimento da mãe do adolescente do SCFV da região 

Eldorado que foi infectada pelo Covid e todos os sintomas que sentiu, medos e a 

importância do apoio da família. 

Entrevista com o adolescente Jonathan Santana da região Inamar que teve experiências 

na pandemia e muitas novidades de vida, trabalho, irmãzinha e sobrinha que nasceram 

nesse período. 

Além das atividades mencionadas, no dia 05/08 a orientadora social Alessandra Rocha, 

participou de um vídeo em parceria com a Santa Casa (Projeto Toninhos). 

Oficina Digital: Power Point – transições animação no slide, planilhas e calculo no Excel, 

colocação de bordas na planilha. 

Criação e Artes: Criação da Tela artística de papelão com tinta guache 

Oficina de esporte: Desafio do facilitador Leonardo Sabino no esporte 
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Memoria da infância do facilitador Leonardo Sabino 

Criação e arte: Dicas de Make luz e sombra com a adolescente Kaylane Mendes da 

região Centro. 

Dica de desenho Steven Universo Diogo Augusto que fala sobre a empatia e 

sentimentalismo. 

 

Atividades Extras: 

Vídeos de divulgação Do Convite SCFV LIVE realizado em 14/03/2020 

Live Memorias do SCFV no Instagram 

 

Setembro:  

Oficina Digital: Tabuada no excel em 7 segundos através do autopreenchimento. Tabela 

de gastos no Excel, um diferencial do currículo e a função média. 

 

Encontro do Saber com depoimento da adolescente da região Inamar sobre o 

recomeço, dicas e novidades 

Encontro do Saber:   

- Oito dicas para procurar emprego na pandemia.  

- Campanha Setembro Amarelo com entrevistas diversas e uma com a blogueira e ex 

adolescente do SCFV Beatriz Maria.  

- Vídeo sobre o significado da Campanha e sua história. 

- Crise Global, pandemia e a importância de falar sobre o tema setembro amarelo 

- Dicas do que não dizer para quem está pensando em suicidar se prevenção contra o 

suicídio. 

Oficina de Criação e Artes:  

- A história de vida e suicídio de um artista Van Gogh. 

- Indicação de animação por Diogo Augusto, o desenho animado Charlie Brown que 

narra a trajetória de um menino tímido e excluído de seu convívio e suas superações 

 

Atividades Extras: 

Vídeo sobre a Covid 19 com dicas de prevenção 

Vídeo de divulgação sobre o que o SCFV oferece aos assistidos 
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Vídeo com a equipe do SCFV, para divulgação para que todos acessem os canais do 

SCFV. 

Live pelo Instagram com a Psicóloga Priscila Barbosa Prefeitura Municipal de Diadema 

(RECAD). 

Live pelo Instagram com a Nutricionista Monalisa Bisel Prefeitura Municipal de 

Mendonça. 

Live pelo Instagram com a Assistente Social Luciene Oliveira da Prefeitura Municipal de 

Diadema (UBS ELDORADO) 

 

Outubro: 

Encontro do Saber: 

- Encerramento dos vídeos do mês do setembro Amarelo, uma campanha contra o 

suicídio e campanha de Conscientização sobre o câncer de mama no outubro Rosa, a 

importância de se falar sobre o tema e de principalmente conscientizar os adolescentes 

para o autocuidado, contando com depoimentos de casos verídicos de câncer de mama. 

Oficina Digital: Tabela de notas no excel. 

Oficina de Criação e Artes: Semana da criança, a história sobre o surgimento da data do 

dia das crianças, realizamos atividades diárias, com um adolescente de cada região e 

seus irmãos menores com um dinâmica divertida. Através dessas atividades, foi 

possível proporcionar momentos de lazer e alegria aos jovens e suas famílias.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 12 – Setembro Amarelo                                                                       Figura 13 – Dia das Crianças 
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Novembro: 

Criação e Artes e Encontro do Saber: Realizaram atividades em conjunto, conforme 

segue: 

- Semanas de Empreendedorismo em parceria com a Casa Vida, uma empresa 

empreendedora da região que abriu espaço para algumas empresas parceiras onde 

cada uma pode apresentar seus trabalhos e produtos, além de darem dicas de 

incentivos ao empreendedorismo com histórias de superação e com algumas famílias 

empreendedoras. Momento de valorização e divulgação de pequenas empresas que 

trazem o sustento de sua família por meio de vendas de produtos terceirizados. Nessa 

atividade, tivemos a participação de um adolescente e de uma mãe, ambos 

empreendedores, como forma de divulgar seus negócios. 

 

- Semana da Consciência Negra, realizamos um ciclo de depoimentos com 

adolescentes negros que já fizeram parte do SCFV da Sodiprom e da Ong Mai narrando 

suas histórias de preconceitos e conquistas. Eles foram homenageados através de 

depoimentos e imagens que marcaram suas vidas no SCFV. 

- Desafio TIK TOK através do aplicativo os adolescentes exploraram suas habilidades 

artísticas de uma forma lúdica. 

 

Dezembro: 

Criação e Artes e Encontro do Saber: 

- Encontro com as amigas e amigos do SCFV onde os adolescentes se posicionaram 

identificando e compartilhando atitudes que fazem toda a diferença no cotidiano, 

realizado com representantes das três regiões assistidas. 

- Atividades com Sodiprom x Ong Mai, apresentando o que cada instituição oferece, 

dicas sobre o primeiro emprego em Telemarketing com Sodiprom e Ong Mai. 

- Encontro do Saber com a educadora da Ong Mai Joselia Santos. 

- Encerramento dos adolescentes que completaram 18 anos. 

- Vídeos de parcerias com a Ong Mai. 

- Encontro com as amigas e amigos do SCFV. 
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- Retrospectiva 2020: destacando os pontos importantes do ano e ressaltando que o 

fator principal para execução do trabalho foi se reinventar e passar o melhor para os 

adolescentes e suas famílias. 

- Vídeo de natal encerramento do ano com a equipe caracterizada encerrando as 

atividades do ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                    Figura 14 – Encontro com as Amigas                                                           Figura 15 – Vídeo Natal 

 

 

VÍDEOS INFORMATIVOS  

 

Em todos os meses tivemos vídeos informativos, estratégia para divulgar orientações e 

dicas de como cuidar da saúde diante dos desafios na pandemia, parabenizar os 

adolescentes aniversariantes, comunicar sobre lives, e demais informações sobre o 

SCFV. 

 

De abril de 2020 até o dia 31/12/2020 foram publicados 112 vídeos, criados pela equipe 

do SCFV e compartilhados diariamente tendo aproximadamente 3.087 visualizações. 

(Até a data dessa descrição). 

No segundo semestre 2020, entramos para o mundo das Lives. Foram diversas 

propostas, desde entretenimento até palestras e discussões de assuntos mais sérios, 

conforme segue: 
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- 14/08/2020- Live com o Tema “ Memórias do SCFV” – Live teve participação de 

atuais e ex-adolescentes do Serviço de Convivência, foi um momento de muitas 

lembranças, alegrias e descontração.  

 

- 20/08/2020 – Participação na Live do Projeto Toninhos com Tema: Conversa entre 

Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos. 

 

- 18/09/2020 – Live com Monalisa Mendonça – Nutricionista e convidada para trazer 

reflexões sobre alimentação e saúde em meio a Pandemia. 

 

- 25/09/2020 – Live com Luciene Oliveira – Assistente Social da Prefeitura Municipal 

de Diadema (UBS ELDORADO)-  Convidada para trazer reflexões sobre a ação 

profissional em meio a Pandemia. 

 

- 30/09/2020 – Live com Priscila Barbosa – Psicóloga e integrante da Prefeitura 

Municipal de Diadema (RECAD) -  Convidada para trazer reflexões sobre a questão 

da saúde mental e adoecimento em meio a Pandemia 

 

             

                      Figura 16 – Live Memórias SCFV                                                    Figura 17 – Participação Adolescente Live 
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PARCERIAS E ARTICULÇÕES EM REDE:  

 

 - SASC – Secretaria de Assistência Social e Cidadania; 

- CRAS - Centro de Referência de Assistência Social; 

- CREAS – Centro de Referência Especializada de Assistência Social, Conselho Municipal de 

Assistência Social; 

- RECAD - Rede de Atenção a Criança e Adolescente de Diadema; 

- Secretária da Saúde / Secretária da Educação/ Secretaria de Esportes/ Secretaria de Cultura e 

Lazer; 

- Santa Casa de Diadema; 

-  Organização Não Governamental Mãos Amigas Internacional - Ong Mai; 

- Fábrica de Cultura; 

 

    

                      Figura 18 – Parceria com ONG MAI                                                  Figura 19 – Parceria Santa Casa 
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ATENDIMENTO SOCIAL: 

 

Para atender as demandas sociais em meio a pandemia, a equipe técnica esteve em 

plantão, realizando tele atendimento com as famílias, por meio de Ligações, mensagens 

e chamadas de vídeo por Whats’App, além de realizar os atendimentos presencialmente 

em alguns casos, sempre adotando as medidas necessárias: distanciamento, uso de 

máscaras, uso de luvas, uso de álcool em gel. 

No total foram realizados 607 atendimentos sociais. 

                                      

REUNIÕES:  

 

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

03 reuniões externas: reuniões de rede intersetorial, reuniões Grupo Gestor Praça Céu 

das Artes.  

08 reuniões de cooperação técnica -referência e contra referência -Sendo uma presencial 

e as demais via aplicativo Zoom (virtual). 

02 reuniões de cooperação técnica - Metodológica 

 

 

Totalizando 36 reuniões. 
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AÇÕES COM AS FAMÍLIAS: 

 

Encontro: 

 

Nos dias 04 e 06 de março/2020, realizamos encontro com as famílias para divulgar e 

informar sobre o ACESSUAS Trabalho. 

 

Cestas básicas e kits higiene/limpeza: 

Nos meses de Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro, a Sodiprom em 

parceria com a Fundação Abrinq e com a empresa Freudenberg- NOK, com as quais 

temos parceria, ofertou aproximadamente 400 (quatrocentas) cestas básicas, como 

suporte mais objetivo para as famílias dos adolescentes e jovens atendidos no programa. 

Sabemos que esta foi uma forma de garantir o mínimo para que nosso público pudesse 

enfrentar esse momento crítico. Além das cestas de alimento, as famílias receberam kits 

de higiene e produtos de limpeza. 

 

                

          Figura 20 – Encontro com Famílias (Março/2020)                                  Figura 21 – Entrega Cestas Básica 

 

 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e avaliação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

visa, de maneira geral, compreender e mensurar tanto o desenvolvimento das atividades 
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direcionadas aos adolescentes e famílias, como também as práticas da equipe técnica e 

certificar que haja o cumprimento dos objetivos e resultados pretendidos. 

Para avaliação e monitoramento das práticas da equipe, realizamos 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.  

 

Devido a Pandemia do Novo Coronavirus19, em 2020, as atividades foram alteradas e 

TODOS tivemos que buscar novas formas de trabalho e nos adaptar as mudanças que 

surgiram ao decorrer do processo, para cumprir os objetivos e metas pactuadas no 

Plano de Trabalho 2020, e alcançar impactos pretendidos com os adolescentes e suas 

famílias. 

 

 

As ações pré-estabelecidas para o ano, foram adaptadas conforme os recursos que 

estavam disponíveis. Na fase inicial da Pandemia (mais crítica segundo os 

especialistas), nossas atividades foram 100% virtuais, com vídeos, propostas de 

dinâmicas para fazerem em suas casas, atendimentos somente via telefone e 

WhatsApp, entre outras. 

Com o passar dos meses, fomos nos adaptando ao “novo normal”, e criando cada vez 

mais intimidade com as telas e meios de comunicação virtuais. Isso nos aproximou dos 

adolescentes e conseguimos manter os vínculos com eles e suas famílias. 

A partir do segundo semestre, realizamos algumas atividades presencias pontuais, pois 

identificamos a necessidade de estar mais perto de alguns casos específicos (casos que 

manifestaram início de ansiedade e depressão). 

 

Para alcançar um maior número de visualizações e despertar interesse pelos vídeos, 

realizamos uma pesquisa com as famílias e adolescentes, e assim, conseguimos 

adequar os temas dos vídeos, conforme sugestão dos mesmos. A partir das respostas, 

a equipe buscou novas formas de gravações e novos temas. 
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Mesmo com todas as dificuldades e imprevistos, cumprimos os 02 (dois) Percursos no 

ano, com os temas: Viver e não ter a vergonha, e Memórias que trazem esperança. 

Os educadores trabalharam com vídeos e atividades interligadas ao tema e sempre com 

o foco em impactar a família e o território. Os temas vieram de encontro ao momento 

vivido e conseguimos alcançar várias situações que precisavam de intervenções 

familiares. 

 

Quanto aos encontros coletivos presenciais como: como: Festa Junina, visitas a museus, 

parques, teatros, encontros Intergeracionais, Encontros de Participação e Controle social    

NÃO foram realizamos, tendo em vista o risco de contagio e as recomendações dos 

órgãos superiores quanto aos eventos coletivos. 

 Foram realizados encontros com as famílias no mês de Março: Região Centro/Oeste e 

Sul. 

 

 

Apesar das mudanças na forma de oferta das atividades, as articulações com 

CRAS/CREAS e outros equipamentos da rede, seguiram com suas execuções. As 

referências e contra referencias foram realizadas e cumpridas, conforme calendário já 

existente. Elas aconteceram de forma virtual e não trouxe ônus para o trabalho. 

Dos encaminhamentos realizados pela rede, tivemos o seguinte resultado quanto as 

novas inscrições: 

Região Centro Oeste: 16 inscritos. 

Região Sul Eldorado:  11 inscritos. 

Região Sul Inamar:     12 inscritos 

 

Durante o ano tivemos também desligamentos por motivos diversos, como idade, 

mudança de município, primeiro emprego. Os números foram: 

Região Centro Oeste: 16 desligados. 

Região Sul Eldorado:  19 desligados. 

Região Sul Inamar:     24 desligados. 
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Em relação aos recursos públicos repassados no ano de 2020 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. Podemos 

afirmar que nos meses de janeiro, fevereiro e março foram cumprimos e de abril a 

dezembro as despesas foram somete com despesas com folha de pagamento, incluindo 

encargos sociais, férias, 13º salário, tendo em vista a suspensão das atividades 

presenciais. 

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. 

Na reunião de Cooperação técnica metodológica que ocorreu no mês de Outubro/2020, 

o setor de vigilância e monitoramento da Secretaria de Assistência Social e Cidadania - 

SASC, apresentou dados sobre o alcance e não alcance das metas pactuadas, 

conforme segue: 

 

Região Centro Oeste: 

Cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

• Atendimentos individuais/familiares  

• Oferta de Oficinas/ Ações coletivas com os usuários 

• Participação em Cooperações Técnicas 

• Adolescentes na escola 

• Trabalhadores de acordo com Plano de Trabalho 

• Rotatividade de Funcionários abaixo de 10% 

• Formação dos trabalhadores  

Não cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

• Meta de atendidos (meta da parceria) e de público prioritário bem abaixo 

• Desligamentos abaixo de 10% (rotatividade de usuários) (não cumpriu 

integralmente) 
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• Ações de Busca Ativa e Visitas Domiciliares  

• Pessoas com deficiência (10%) 

• Articulação de rede (parcial) 

• 50% ou mais com participação superior a 75% (abaixo) e número elevado de 

participação zerada  

• Trabalho coletivo com famílias (parcial) 

 

Região Eldorado: 

Cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

• Atendimentos individuais/familiares  

• Oferta de Oficinas/ Ações coletivas com os usuários 

• Participação em Cooperações Técnicas 

• Adolescentes na escola 

• Trabalhadores de acordo com Plano de Trabalho 

• Rotatividade de Funcionários abaixo de 10% 

• Formação dos trabalhadores  

 

Não cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

• Meta de atendidos (meta da parceria) e de público prioritário bem abaixo 

• Desligamentos abaixo de 10% (rotatividade de usuários) (não cumpriu 

integralmente) 

• Ações de Busca Ativa e Visitas Domiciliares  

• Pessoas com deficiência (10%) 

• Articulação de rede (parcial) 

• 50% ou mais com participação superior a 75% (abaixo) e número elevado de 

participação zerada  

• Trabalho coletivo com famílias (parcial) 

 

Região Inamar: 

Cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

• Atendimentos individuais/familiares  

• Oferta de Oficinas/ Ações coletivas com os usuários 
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• Participação em Cooperações Técnicas 

• Adolescentes na escola 

• Trabalhadores de acordo com Plano de Trabalho 

• Rotatividade de Funcionários abaixo de 10% 

• Formação dos trabalhadores  

Não cumpriu integralmente os seguintes indicadores: 

 

• Meta de atendidos (meta da parceria) e de público prioritário bem abaixo 

• Desligamentos abaixo de 10% (rotatividade de usuários) (não cumpriu 

integralmente) 

• Ações de Busca Ativa e Visitas Domiciliares  

• Pessoas com deficiência (10%) 

• Articulação de rede (parcial) 

• 50% ou mais com participação superior a 75% (abaixo) e número elevado de 

participação zerada  

• Trabalho coletivo com famílias (parcial) 

 

A apresentação dos dados supracitados, é referente as metas constantes em edital de 

chamamento público e acordadas após a assinatura entre as partes no Termo de 

Colaboração. 

Nos meses seguintes a reunião metodológica, a equipe do SCFV, continuou empenhada 

em manter o cumprimento das metas atingidas e redobrando esforços para alcançar 

aqueles indicadores não atingidos. 

Quanto ao número de atendidos, conseguimos chegar próximos ao alcance da meta nos 

meses de setembro, outubro, novembro, porem no mês de dezembro, o número baixou 

novamente devido ao desligamento de vários jovens que completaram 18 anos, idade 

limite para permanecer no SCFV, nos afastando também do cumprimento da meta 

referente ao indicador de estar abaixo de 10% de desligados, 

 

Em relação aos itens: 

Público prioritário / e pessoas com deficiência não foi possível cumprir a meta.  
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No que se refere a Articulação de rede, melhoramos as ações e atingimos o esperado, 

conforme citado anteriormente na página 20 deste relatório. 

Podemos afirmar que as ações com as famílias aconteceram de forma parcial, pois em 

março cumprimos o que estava no planejamento, realizando encontro familiar e ao 

decorrer do ano as famílias foram contempladas em várias atividades virtuais e com 

entrega de cestas básicas e kits de higiene. 

Diante das informações e analises, podemos afirmar que o ano de 2020, foi finalizado 

de forma diferente dos anos anteriores, devido a Pandemia do Novo corona vírus e as 

intercorrências que todo processo sofreu. Podemos afirmar que apesar de todos 

obstáculos e dificuldades, o trabalho foi realizado com todo preparo e profissionalismo e 

cumprindo o planejamento na medida do possível.  

De forma geral, tivemos resultados positivos na realização das atividades, conseguimos 

manter contato com todos e acompanhar esse período difícil, mesmo estando 

“distantes” e acima de tudo buscamos garantir acolhimento e alcançar nosso principal 

objetivo de oferecer proteção social aos adolescentes em situação de vulnerabilidade e 

risco social. 

 

 

 

Marcelo Biagioni  Mônica Viviane Silva Isidoro 

Presidente                             Assistente Social 

 

 

Diadema, 20 de fevereiro de 2021. 

 


