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REGISTRO DE ATIVIDADES MENSAL 

Mês: Março/2018 

Serviço: 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 à 15 anos 

Responsável Técnico: Eriberto Miguel 

Meta de atendimento mensal: 

Eldorado: 50 crianças 

Vila Joaninha: 50 Crianças 

Atendimentos março: 

45 crianças, sendo 27 no Núcleo Vila Joaninha e 18 Eldorado 

CRAS DE REFERÊNCIA: SUL 

Metodologia 

O presente relatório tem como objetivo registrar e socializar as atividades exercidas nesse mês 

de março. 

Começando com a semana que se comemora o dia internacional das mulheres, as Facilitadoras 

de Oficina Thais Rosa e Marcela Cabral, trouxeram para as atividades figuras importantes e / 

marcantes para a literatura e Arte, como Cora Coralina, Frida Kahlo, Carolina Maria de Jesus, 

trazendo para as rodas de conversa o debate sobre o lugar das mulheres na sociedade e qual a 

importância de se existir um lugar para elas, fazendo com que todos os usuários reflitam sobre o 

respeito e tolerância, as Facilitadoras também enfatizaram a vida pessoal de cada uma dessas 

personalidades Artistas, a dificuldade de Frida para pintar seus quadros, a pobreza de Carolina 
..‘ 
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Marinis Carmin aptista 

Maria de Jesus, a doceira Cora coralina e sua casa na ponte, e como todas elas superaram suas 

condições e realizaram seus sonhos de contribuir para a sociedade. 

Deram início às atividades com fantoches chamados " Bonecos da Partilha "com o Objetivo 

de Representar o lugar de fala de cada um dos usuários onde os mesmos partilham suas 

experiências do dia com palavras de Animo e gratidão, as crianças também tiveram a experiência 

com desenhos, pintura, brincadeiras cantadas e de roda, essas atividades trouxeram além da 

socialização o empoderamento trabalhado de modo a criar um ambiente onde as potencialidades 

podem ser ampliadas e respeitadas. 

A equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, tem se reunido todas as 

sextas-feiras de cada semana, para tratar de assuntos que discorrem durante a semana, casos 

específicos, andamento e adesão do cardápio, a integração dos usuários, comportamentos 

diferenciado de alguns, transporte, atividades externas, estratégias para inserções de novos 

atendidos, casos identificados através escuta qualificada. 

No dia 29, os atendidos do SCFV ganharam Ovos de Páscoa. 

Relatório elaborado pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

S cretária Geral 
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