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Atividades desenvolvidas  Resultados  Data 

- Atividades impressas para retirada no local 

sobre os temas: valores humanos: a bondade, 

a solidariedade, o carinho, e respeito mútuo 

entre outros e a convivência familiar. Aos 

socioeducandos foi proposto que refletissem 

sobre suas atitudes de bondade e de 

solidariedade no dia a dia e fizessem uma 

auto avaliação, uma listagem dessas atitudes 

e um desenho sobre o tema. Também foi 

proposto caças palavras, palavras cruzadas e 

-Com relação ao acesso às atividades, 

houve um avanço nos resultados com 

relação ao mês passado, visto que 

mais usuários tiveram acesso à página 

do Facebook, meio pelo qual as 

atividades são disponibilizadas. Outros 

socioeducandos preferiram retirar suas 

atividades no local, por isso foram 

entregues saquinhos com as atividades 

e balas aqui no Projeto. Também 

Agosto de 2020 

(atividades contínuas)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

uma atividade para reflexão sobre ações de 

superação de temas como analfabetismo, 

desigualdade social, tristeza, violência, 

intolerância. As atividades foram entregues 

em saquinhos com balas e um desenho 

surpresa para colorir; foi feito a divulgação da 

entrega destas atividades na página do 

Projeto Esperança no Facebook bem como 

vídeos explicativos de como desenvolver as 

atividades. 

- Vídeo divertido sobre o respeito às 

diferenças. 

- Vídeo em homenagem aos pais (ao dias dos 

pais).  

-Entrega dos Kits Emergenciais pela 

Secretaria de Assistência Social na residência 

de todos os usuários (Ministério da Cidadania 

(Portaria 369/2020). 

- Contação de história: “A lição da tartaruga” 

que fala sobre nosso comportamento com 

relação aos outros, que devemos agir de 

forma carinhosa e generosa para termos uma 

obteve-se o resultado por meio de 

devolutiva das atividades realizadas 

peãs crianças e adolescentes bem 

como o contato com os responsáveis 

por meio da página do Projeto por 

iniciativa dos mesmo. As atividades 

enviadas pelos socioeducando e pelos 

seus responsáveis estão disponíveis na 

página do Projeto. Foi possível 

perceber uma satisfatória participação 

pelas famílias, considerando o 

distanciamento e as condições de 

dificuldade de acesso deste público à 

internet e ao Projeto. Por meio da 

devolutiva das atividades foi possível 

perceber que houve compreensão 

sobre os temas propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 21 de agosto de 2020 

 

- 13 de agosto de 2020 

 

- 04 a 07 de agosto de 

2020 

 

 

 

- 07 de agosto de 2020 

 

 



 

 

relação mais harmoniosa com as pessoas da 

nossa convivência. 

-Entrega de ovos de Páscoa realizada na 

residência de cada usuário. 

-Atendimento pedagógico individual a um 

acolhido da Casa Lar, devido à necessidade 

da criança em especial com atividades 

diversas incluindo desde a aprendizagem 

grafofonêmica, temas sobre agressividade, 

respeito mútuo, auto regulação, jogos 

pedagógicos e demais atividades lúdicas 

(consta no plano individual de atendimento ao 

acolhido usuário do Projeto). 

- Trabalho interno: pesquisa, 

elaboração/reelaboração, adaptação dos 

temas e das atividades, gravação e edição de 

vídeos, impressão e montagem de pacotinhos 

individuais com as atividades, atendimento 

aos usuários via mensagens pela página do 

Facebook e pelo telefone. 

 

 

 

- 04 de agosto de 2020 

-todas as segundas e 

sextas feiras  
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(atividades contínuas)  

 

 
 


