
ACER 
BRASIL 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO 

REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL 

Mês: Janeiro/2018 

Serviço: 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos 

Responsáveis Técnicos: Eriberto Miguel 

Meta de atendimento mensal: 

100 crianças (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 

06 a 15 anos) 

Atividades realizadas: 

Os primeiros dias de janeiro foram utilizado para formação de equipe com 
temas e filmes que fornecessem subsídios para o trabalho com as crianças e a situação de 
violação de direitos. Assistimos juntos: Anjos do Sol, o quarto de Jack, Quanto vale ou é por 
quilo? Todos com temáticas voltados à violência sexual, abandono, violência doméstica, violência 
de gênero, preconceito. Os filmes somados à leitura de matérias funcionaram como subsídio para 

trabalho com as crianças e as famílias. 
No Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ocorreu uma 

primeira reunião com os profissionais do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS e 
diretoria da Associação de Moradores Vila Joaninha. Ficou estabelecido que as inserções serão 
todas realizadas mediante referenciamento via CRAS. Foram encaminhadas 24 crianças para 
inserção, destas algumas já estavam na Comunidade lnamar e optaram por lá permanecer. 
Outras crianças irão para atividades em outros locais e algumas delas, iniciarão na ACER Brasil. 
Em relação à região da Vila Joaninha, contamos com a ajuda das pessoas da Associação para 
realizar a busca ativa na região, com visitas domiciliares e recolha de documentos. Para fevereiro 

teremos cerca de 25 crianças já frequentando as atividades. 

------ —.'"-----t--------------------------- —_—=-----------------------.: _ — 
'-'s . s.  --- • -se— -SiC.- -  --... --: -----:-."-•.. - ----=-'" -- r" as  -  ":"  -  e-  -- -- 

. 
. 

7.-a-,-,a-vés..-_ - ---- - , .• 
_ ___ 

 ____,.. 
. .... - - 
-.. ii. .7. .- ..=r.- -flei a Pia - -","' • e. -  - "- - --  '-'" . .. ‘ =. .... - - — — - -  - .... ,,,  • . ... -  

It  -,..=  .  ..".'-:--- -;•  -  --  --  -17  :TC-  4  '  It. 4  =--ir .4."  .. 

n  nirgii  

-4t  .  •01 - ::  -'1- —7r"  - " -T:r"-.  . 

teri 

Vivência 

Telefones: (11) 4049 1888- 4049 6684 e-mail: info@acerbrasil.org.br  

Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 427, 09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44 
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 - Inscrição Municipal: 33944-0 - Utilidade Pública Municipal Lei N°1.691 de 09/09/98 

Utilidade Pública Estadual Lei N°11.952 de 07/06/05 



Organização do Espaço Vila Joaninha 

Mês: Janeiro 

Visitas 48 

Acompanhamento familiar: 

Acompanhamento 
individualizado: 

25 

Judiciário 

Educação 
Saúde 
Convivência Familiar e 
Comunitária 
Encaminhamentos para rede 03 

Encaminhamentos para inserção 24 

Desligamentos O 

Grupos socioeducativos O 

Supervisões 3 

Capacitações: 3 

Relatório elaborado pela Equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Marinisa Crminetti áptista 
Secretária Geral 

Telefones: (11) 4049 1888 - 4049 6684 e-mail: info@acerrbrasil.org.br  

Endereço: Rua João Antonio de Araújo, 431,09972-001 Diadema - SP Brasil CNPJ: 86.912.086/0001-44 
Inscrição no CMDCA/Diadema: 006 - Inscrição Municipal: 33944-0 - Utilidade Pública Municipal Lei N°1.691 de 09/09/98 

Utilidade Pública Estadual Lei N°11.952 de 07/06/05 
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