ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER
Trabalhando Para Transformar Vidas
Rua Ezequiel Emidio da Silva, nº 346
Jd. Nova Terra/Sumaré – SP
Telefone:3304-3909
Site: www.projetocresceripi.org.br

Sumaré 15, de julho de 2019

Relatório de Atividades
Participantes: Celia Cristina da Costa Freitas (Diretora), Erika Ramos Pereira
(Coordenadora Administrativa) Priscila M. de Albuquerque (Assistente Social),
Thalita Dourado (Pedagoga), Michelle Souza (Professora de Reforço Escolar),
Marcia Reggio (Professora Oficina de Princípios e Valores), Roseli Tomaz
(Professora de Recreação), Aline Souza (Professora de Artesanato), Alex
(Professor de Informática) e Alexandre Moreira (Professor de Cidadania/ Meio
Ambiente e Expressão Corporal).

Objetivo: Relatar os trabalhos desenvolvidos na Instituição, com as crianças e
adolescentes no período de 23/04 a 27/06 de 2019.
Histórico Institucional: A Associação Projeto Crescer surgiu no coração de
Célia Cristina de Freitas (Fundadora e atual Diretora) que, ao caminhar pela
comunidade percebeu que, aquela região da área verde de Sumaré era muito
carente e havia muitas crianças, vulneráveis e ficava nas ruas. Diante desta
realidade, em 2006 iniciou as atividades na ala social da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, localizada na Rua Jucelina Tereza de Souza, Jardim
Nova Terra – Sumaré/SP apenas com a atividade de reforço escolar, onde uma
professora a ajudou e de início começou com algumas crianças, funcionando
apenas aos sábados. Conforme o tempo foi passando as atividades

desenvolvidas foram sendo ampliadas e o número de crianças foi aumentando
para 30 e hoje atendemos cerca de 70 crianças.
Suas Ações: Associação Projeto Crescer é uma Entidade Confessional e um
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, realiza seu trabalho aos
sábados com os atendimentos psicossociais as famílias atendidas e nas terças
feiras e quintas feira das 08:00 às 17:00 horas, oferecendo para crianças de 5
a 14 anos oficinas socioeducativas como: Cidadania e Meio Ambiente,
Recreação, Princípios e Valores, Artesanato, Dança e Expressão Corporal,
Informática e Reforço Escola, trazendo um trabalho qualificado para com
nossas crianças e suas famílias atendidas e para a comunidade.
Localização: A Instituição em seu espaço, está localizado na Rua Ezequiel
Emídio da Silva, 346 (antiga Rua15) Jardim Nova Terra – Sumaré/SP. CEP.
13179-032.
Público Alvo: Hoje Associação Projeto Crescer atende cerca de 64 crianças e
pré-adolescentes em situação de vulnerabilidade com baixa, média e alta
complexidade dentro do território abrangido pela Instituição, oferecendo um
trabalho com excelência, dedicação, amor, cidadania e trazendo a palavra e o
amor de Cristo para essas crianças.
Neste último trimestre do 1º semestre de 2019, para as crianças atendidas, as
Oficinas realizaram os seguintes trabalhos:
Oficina Princípios e Valores: Nesta oficina, foi trabalhado com as crianças
sobre a família e sua importância nos dias atuais, o respeito que devemos ter
com nossos pais ou responsáveis e o papel de cada um na sua família.
Durante a atividade, os mesmos relataram suas preocupações, anseios e
medos sobre suas famílias e no trabalho prático realizamos uma lista de
gratidão e pedidos por cada família e essa atividade trouxe como resultado
sentimentos significativos e emocionantes.
Trabalhamos também sobre o nosso corpo e os cuidados que temos que ter
com ele, através da alimentação, higiene e o que estamos alimentando nossa

mente, diante das más influencias da mídia, redes sociais, internet, jogos e até
mesmo pessoas que estão em nossa volta. Deus falou para que nós sejamos
luz deste mundo e ajudar outras crianças, que estão na ilusão da mídia,
internet e pessoas que estão dando mal exemplo, realizamos dinâmicas e
oramos pelas famílias de cada criança.
Oficina Reforço Escolar: Neste período, a oficina trabalhou com os
educandos o desenvolvimento na produção de texto, a auto biografia, fizeram
também o seu próprio auto retrato e trabalharam nas formas dos Gêneros
textual. Durante as aulas, realizamos também dinâmicas de grupo e contamos
histórias, foi um tempo muito precioso para as crianças e o professor, onde
pudemos auxilia-las nas dificuldades de aprendizagem e em todo trabalho
realizado, trazemos as crianças como individuo principal, para que elas olhem
para si mesmo e vejam como são importantes para Deus por meio de seu
amor.
Oficina Recreação: Nestes três últimos meses do 1º semestre, trabalhamos
brincadeiras diversas, jogo da velha, soletrando, queimada, acerte a tampa na
caixa e roda bandeira. Algumas brincadeiras realizadas, as crianças
participavam valendo pontuação para incentiva-los ao trabalho em equipe e no
final do mês de maio, a equipe que fez mais pontuação ganhou o prêmio
(bombons).
Oficina Cidadania e Meio Ambiente: Nesta Oficina trabalhamos com os
educandos sobre uma filosofia africana chamada Ubuntu, que fala sobre a
identidade e que não conseguimos viver sozinhos. Realizamos também a roda
da compaixão, uma roda de conversa e abordamos sobre situações
vivenciadas que nos entristeceu, ao compartilha-la vimos como foi importante a
cura e fez com que possamos viver melhor.
Oficina Informática: Na parte de informática começamos a trabalhar com as
crianças

a

Lógica

da

Programação,

esse

ensinamento

ajuda

no

desenvolvimento do raciocínio lógico, na criatividade e na resolução dos
problemas, por meio de uma interface simples com figuras e formas similar a

construção de um jogo simples, através de cores e formatos dos comandos a
serem

executados. Trabalhamos

também

na

criação

de

cenários e

personagens do jogo, onde as crianças ao estimular sua criatividade
desenvolveram um cenário utilizando o máximo de recursos possíveis no
programa e nos personagens que podem utilizar, através de uso de comandos
encontrados no teclado e fazendo com que se movam para frente, para traz,
para a deita e para a esquerda, fazendo com que a criança se interaja com o
jogo.
Oficina Expressão Corporal: A oficina realizou com as crianças jogos teatrais,
onde os mesmos puderam desenvolver sua criatividade e expressar no seu
agir e reagir com aquilo que é proposto de uma maneira mais engraçada.
Trabalhamos também com artes circenses, através das cambalhotas e
pirâmides humana, para aprender mais sobre o circo e conhecer mais sobre a
arte circense.
Oficina Artesanato: Nestes último período do primeiro semestre, a oficina
trabalhou com as crianças atividades de pintura e colagem, onde as crianças
fizeram pintura em guardanapo de cozinha, montaram bolinhos no pote com
flor comestível, aprenderam fazer massinha caseira e nessa atividade
demostramos para os educandos que cada ingrediente sozinho não pode
realizar muitas coisas, mas juntos podem ser transformados, assim é a família,
quando os componentes de uma família se unem tudo é possível. Com o tema
o Templo de Deus, trabalhamos também com uma casinha porta chave em
MDF, onde cada educando pintou sua casinha e ao mesmo tempo ensinandoos que a casinha é como se fosse a nossa família e se não colorimos ela, a
mesma fica sem cor e sem alegria.
Atendimento Psicossocial: Continuamos com à realização dos atendimentos
psicossociais e terapêuticos com a Psicóloga Jaqueline atendendo as 06
famílias, que já estavam sendo atendidas e esse trabalho tem como objetivo
trazer auxilio nas fragilidades emocionais e na restauração do fortalecimento de
seus vínculos mediante a superação de seus conflitos.

Assistência Social: Nestes últimos meses do primeiro semestre de 2019, a
Associação Projeto Crescer na parte da assistência social, foi realizado
atendimentos sociais com as famílias e comunidade para a escuta e auxilio ao
traçar caminhos nas resolução de seus problemas, acesso a informação aos
serviços de direito, acolhimento familiar em casos novos para inclusão na Lista
de Espera, atendimentos individuais da criança em caso de disciplina ou algum
conflito pessoal que a criança esteja passando, inclusão de adolescentes no
Programa Jovem Aprendiz, visitas domiciliares para análise da situação de
moradia, convívio familiar e comunidade, neste semestre foi feito visita a 9
famílias atendidas, realizamos também articulação com a rede serviços Sócio
Assistenciais, Educação ( Escolas), Saúde, articulação com Órgãos de Defesa
de Direitos da Criança e do Adolescente em caso de negligencia e violação de
direitos, articulação com outras Instituições, no qual dentro de seu trabalho
possui serviços que a criança ou a família necessita, acompanhamento familiar
para um trabalho de fortalecimentos dos vínculos familiares, analisando cada
conflito existente dentro do contexto de cada família, fazendo com que as
mesmas reflitam sobre as questões passadas e juntos possamos trazer a
melhor resolução destes conflitos, encaminhamentos para os serviços públicos
e entidades sócio assistenciais, elaboração de Relatórios Sociais para Órgãos
da Rede Sócio assistencial e de Proteção à Criança e adolescentes. No dia 27
de junho de 2019, realizamos o Bazar Comunitário para as mães mais carentes
atendidas pelo Projeto Crescer, onde doamos várias peças de roupas de frio
para essas mães, no dia 29 de junho de 2019 tivemos a nossa Reunião de
Pais, nesta Reunião relembramos sobre as normas de funcionamento da
Instituição, as regras e no comprometimento das famílias dentro do bom
funcionamento das atividades do Projeto Crescer, abordamos sobre o período
das férias de julho no dia 01/07/2019 à 05/08/019, a nossa Festa da Mandioca
no dia 14/09 e a data da Festa de Confraternização no dia 14/12/2019.
Doações: Dentro das atividades da Associação Projeto Crescer, existem
apoiadores que doam materiais ou alimentos como ajuda para as crianças
atendidas. Durante o semestre recebemos do Grupo Emprechef, doações de
caixas de pães e pudemos usa-los para o café da manhã e lanches da tarde
para as nossas crianças e no dia 15 de junho recebemos uma doação de

caixas de roupa do Poupa Tempo Campinas/SP, por meio da Campanha do
Agasalho.
Ação Social: Dentro das ações sociais para arrecadar fundos para o Projeto
crescer, neste final de primeiro semestre, realizamos no dia 13 de abril um
sorteio de um Kit Churrasco, através de números que foram vendidos no valor
de R$10,00, no dia 11 de maio tivemos o Bazar Beneficente, com muitas
variedades de peças de roupa no valor de R$2,00 cada peça, no dia 08 de
junho realizamos a nossa Festa do bem, onde oferecemos vários tipos de
comida, pesca, bingo e outras atrações para que os convidados e a
comunidade aproveita-se e conhece-se o nosso trabalho e para fechar esse
semestre, no dia 13 de julho fizemos outro Bazar Beneficente.
Neste primeiro semestre do ano de 2019, agradecemos primeiramente a Deus
pela Tua bondade, pelo sustento, e pelo Teu cuidado para conosco neste
período trabalhado e pincipalmente as nossas crianças e família atendidas,
agradecemos a comunidade que tem nos abraçado e agradecemos também a
todos que tem nos apoiado e nos ajudado na realização deste trabalho, pois
Toda Honra, Toda Glória seja dada a Deus.

Celia C.C. Freitas
Diretora

Priscila M. de Albuquerque
Assistente Social – CRESS 49424

