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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES / 2021 

Associação Beneficente de Ensino Profissionalizante São Paulo e 

Minas 

O relatório de atividades do ano de 2021 foi construído pela equipe de 

trabalho e coordenadora. O objetivo das atividades compreende em acompanhar o 

processo e desenvolvimento do trabalho com as crianças, os adolescentes, famílias, 

funcionários e voluntários. Desta forma pretendemos aperfeiçoar o trabalho como um 

todo, buscando sempre resultados sucessivamente gratificantes, significativos e 

qualitativos, efetivando assim a Missão da Entidade. 

 

 

A Missão da Associação Beneficente de Ensino Profissionalizante São 

Paulo e Minas é: 

 

“Oferecer educação consciente para despertar os potenciais evolutivos  

dentro de cada um de nós, através do desenvolvimento do bem estar físico, 

emocional, intelectual e espiritual para o amor  e ao próximo, sendo e criando agentes 

transformadores,” 

A Visão: 

“Todos nós somos células de um grande corpo e neste contexto almejamos 

ser uma célula ativa e operante para manter o corpo mais saudável”.  

 

Os Princípios: 

 

“Os princípios é criar oportunidade de transformação através do 

conhecimento nos aspectos físicos, moral e intelectual. Para um desenvolvimento 

social sustentável é importante a organização, a educação, a participação e o 

fortalecimento de vínculos com os indivíduos”. 
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Projeto  ” Trilhos da Esperança” 

 

1. Nome do Órgão: Associação Beneficente de Ensino Profissionalizante São Paulo e 

Minas 

CNPJ.: 10.857.129.0001-74 

Reconhecida de Utilidade Publica Municipal: Lei 023 de25/06/2009 

Reconhecida Utilidade Pública Estadual: Lei nº 629 de 13/07/2013 

Reconhecida Utilidade Pública Federal Lei nº 347 10/02/2014 

Cadastro Estadual de Entidades – atualizado 

Cadastro Pro social – atualizado 

Certificado Ponto de Cultura  - Rede Cultura Viva 

Inscrição CMAS  

Inscrição CMDCA  

 

1.1. Identificação do Responsável pela Instituição; 

Nome do Dirigente: Dilson da Silva 

Cargo: Presidente 

Data início do mandato:2021 

Data término do Mandata: 2022 

RG.: 6404927                               CPF. :  550066598-68 
Telefone: 9999040393 

 

 

1.2, Identificação do Responsável pelo Projeto 

 Nome: Catia Marilha da Siva 

Telefone (16) 99240-7044 

E-mail cati23@gmail.com 

Formação Profissional: Serviço Social 

Função na Entidade: Assistente Social – CRESS 39771 
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2 .Público Alvo 

A Associação em 2021 atendeu 100  crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 

17 anos direcionados para atividades esportivas, artísticas, educação ambiental,  

educação social através do lúdico, oficinas humanizadas para o público alvo e suas 

famílias. 

 

 

3. Cronograma: 

Início abril de 2021 

Término dezembro 2021 

Período: de segunda-feira a sexta-feira das 8horas às 11horas e das 13horas às 

16horas, 

Atividades presenciais- orientação a toda equipe multidisciplinar nos protocolos da 

vigilância sanitária. 

 

 

4.. Desenvolvimento e Execução do Projeto: 

 

Visando atingir o objetivo de proporcionar o exercício da cidadania para crianças e 

adolescentes em vulnerabilidade social através de atividades artístico-culturais, esportivas, 

educação  social e educação  ambiental.  O desenvolvimento e execução do projeto deu-se de 

forma pragmática, cuidadosa e responsável, dentro de um cronograma de 8 meses. 

Incialmente    o projeto deveria ter seu início no dia 01 de fevereiro de 2021, como consta em 

cronograma. Entretanto, por questões de saúde e segurança – considerando os números 

elevados de casos de Covid-19 na cidade junto ao cenário da pandemia no estado e, também, 

aos decretos públicos que impediam atividades presenciais neste período – o início das 

atividades  da proposta foi adiado, a fim de garantir o bem estar dos profissionais envolvidos e 

dos alunos da instituição hospede do projeto.  

Dados tais impedimentos e necessárias medidas de precaução, o projeto teve sua execução 

iniciada no dia 5 de abril de 2021. 
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A realização das atividades culturais artísticas – artes circenses, música (FANFARRA) capoeira, 

teatro  e dança/KUNG-FVU  começaram  na data citada acima, dia 5 de abril de 2021 a 

setembro 2021,  executou-se 80% do projeto,  foram trabalhados fundamentos  e expressões 

próprios de cada uma.  

 

 

De outubro a novembro executou-se 20%  restante do projeto: 

Aulas das atividades artístico culturais: 

• Ensaios das demonstrações de cada modalidade para apresentação. 

• Apresentações, feitas pelos alunos, das demonstrações dos aprendizados obtidos em aula. 

• Produção de folders para divulgação do projeto. 

• Divulgação no Facebook, no Instagram e também no site institucional. 

• Produção de figurinos e cenários para tais demonstrações e apresentações. 

 

As aulas, nesta etapa de finalização, foram  voltadas para a fixação dos conhecimentos 

ensinados durante todo o projeto e, também, focadas em questões como o respeito, o 

trabalho em equipe e a auto-organização – habilidades preciosas para todo e qualquer cidadão 

e que vieram a ser indispensáveis para a realização das demonstrações dos alunos. Os ensaios 

foram coordenados pelos  arte educadores em ambiente de aula e detiveram um foco para a 

demonstração de cada oficina, ou seja, Música, Teatro, Arte Circense 

 ,  Capoeira e Street Dance e artes marciais Kung fu   no esporte o Judô e educação ambiental. 

 

Foram produzidos figurinos e cenários – de acordo com as necessidades de cada oficina – para 

realizar as apresentações das atividades ofertadas pelo projeto  na  instituição no anfiteatro 

Auta de Souza, nas Escolas : Marcilio Bondesan, Escola Estadual Agenor Medeiros, Escola 

Municipal Fausto Nogueira, Escol Municipal Yolanda Jorge,  Quadra Municipal  na Praça da 

Amizade e apresentação na Semana Cultural  Grassmann “Street Dance /Arte  Marcial Kung-Fu 

na Praça da República. 
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Todas as atividades foram exercidas com os devidos cuidados para com a segurança e saúde 

de todos, respeitando os protocolos de seguranças em relação a Covid-19. Os alunos foram 

divididos em turmas de revezamento, todos (alunos e arte educadores) sempre fazendo uso de 

máscaras e de álcool em gel. Os trabalhos foram realizados em salas grandes, que permitiam o 

distanciamento entre os alunos – que foi aplicado nas atividades de todas as modalidades 

artístico culturais, esportiva, educação ambiental e educação social. 

Educação ambiental foi desenvolvida na área externa da intuição com o projeto “Método 

Lages de Compostagem” com parceria Governo Municipal, departamento ambiental. 

Educação Social tem como objetivo atribuição importante no processo de formação em 

especial para crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade social e econômica, pois a 

ela é atribuída a responsabilidade na construção e formação da cidadania, tendo como 

proposito a inclusão social e produtiva por meio de praticas, valores e experiências que 

buscam potencializar o processo de aprendizagem sendo complementar às estruturas 

curriculares das instituições de ensino. 

Na volta as aulas o retorno da rotina, o encontro com os colegas, das atividades, da 

alimentação da interação com os arte educadores, funcionários foi ancorado em valores como 

direitos humanos, empatia, solidariedade e fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitário. 

As atividades lúdicas  desenvolvida pelas instituição  está direcionada para um novo saber 

pedagógico que busca cada vez mais integração e legitimação na possibilidade de orientar as 

classes sociais mais vulneráveis a uma formação consciente acerca do posicionamento frente 

as injustiças sociais e contribuindo para formação de indivíduos em sociedade.. 

5. Monitoramento/avaliação 

As ações de avaliação e monitoramento foram  fundamentais para manter a devida qualidade, 

assim como para cumprir o proposto no Projeto. A partir do início do Trabalho foram aplicados 

os seguintes mecanismos e ferramentas de avaliação e monitoramento: 

• Capacitação da equipe multidisciplinar; 

• Supervisão de corpo técnico do Projeto nas ações de monitoramento; 

• Reuniões para discutir os dados coletados e definir novas estratégias e correções; 

• Intervenção de corpo técnico do Projeto sempre que identificada necessidade; 

• Reuniões trimestrais com as famílias dos alunos: 
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• Trabalho social com as famílias através do serviço de convivência e fortalecimento de 

vínculos. 

 

 

6. Metas/Indicadores 

• Direcionamento das atividades, objetivos e resultados; 

• Estimulou e garantiu a permanência das crianças/adolescentes no projeto e na 

escolarização básica; 

• Assegurou espaços de referência para o convívio grupal; 

• Contribuiu  para ressignificar  vivências de isolamento e de violação de direitos; 

• Aplicou de forma transversal, conteúdos programáticos de temas como cidadania, 

prevenção à saúde, ética e meio ambiente; 

• Orientação a toda equipe multidisciplinar nos protocolos da vigilância sanitária; 

• Capacitação da equipe multidisciplinar; 

• Incentivou a busca por novas carreiras profissionais, afastando nossas crianças e 

adolescentes da violência e das drogas; 

• Contratação de profissionais “arte educador” (música, teatro, arte circense, capoeira  e 

dança)  educador social, artes marciais,  educador ambiental essencial para a 

integração social e auxiliar na organização das atividades socioeducativas. 

 

 

 

 

 

 

 


