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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 06 A 15 ANOS  

PROJETO NUCLEO CRIANÇA FELIZ DE COTIA 

 

NOME DA ENTIDADE: Associação Batista de Beneficência Tabea 

CNPJ: 91.986.125/0003-50 

E-MAIL: larcotia@terra.com.br 

ENDEREÇO: Caminho do Furquim, 275 

MUNICÍPIO/UF: Cotia SP 

CEP: 06720-250 

 

1. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE: 

GERAL 

• Promover o trabalho Social com Criança e Adolescente, prevenindo à ocorrência de 

situações de risco social e fortalecer a convivência familiar e comunitária. 

 

ESPECÍFICOS  

• Possibilitar a ampliação do universo artístico e cultural das crianças e adolescentes; 

• Contribuir para inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema 

educacional e social; 

• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social. 

 

2. ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

 

O Núcleo Social de Cotia é um projeto social, desenvolvido pelo Lar Criança Feliz, 

caracterizado enquanto entidade sem fins lucrativos, gerido pela diretoria da Associação Batista de 

Beneficência TABEA, que atua à mais de 28 anos em prol do bem-estar de crianças e adolescentes 

no município de Cotia e região.  

  Inserido no campo da assistência social, enquanto serviço de convivência e fortalecimento 

de vínculos, o núcleo social de Cotia, atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
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social, na faixa etária de 06 a 15 anos, referenciados ao CRAS do Jd Sandra, CRAS Monte Serrate e 

residentes nas imediações do projeto, que frequentem, preferencialmente, a Rede Pública de ensino, 

tendo como missão proporcionar o acesso ao lazer, cultura e esportes, através de oficinas, 

socioeducativas em turno inverso ao da escola. 

             O Projeto funcionou em 2018 de segunda a sexta-feira, 07h30 às 11h30 (manhã) e 12h30 às 

16h30 (tarde), sendo o atendimento às crianças e adolescentes, nas modalidades de oficinas e ações 

socioeducativas, além de alimentação e promoção do autocuidado. Os mesmos usuários serão 

atendidos diariamente por período de (04) quatro horas na instituição, acrescido de mais 01 hora 

diária no percurso de ida e volta no transporte à suas residências e/ou escolas.  

             Foram atendidos conforme disponibilidade de vagas e recursos (financeiros e humanos) 

respeitada à avaliação da equipe técnica da entidade para assegurar a qualidade do atendimento de 

acordo com a particularidade do caso. 

 As oficinas e ações socioeducativas, foram pautadas no método construtivista, o qual 

propõe que o indivíduo participe ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a 

pesquisa em grupo, o estimulo ao raciocínio, entre outros procedimentos.  

 Dentre as modalidades propostas estão: oficina do saber; artesanato; aprendendo e 

ensinando a conviver; inglês; noções básicas de informática; culinária; esportes; expressão corporal; 

recreação e roda de conversa, sendo ofertadas duas refeições no período de permanência no projeto. 

Assim, por intermédio destas ações, pretende-se fomentar o protagonismo e a autonomia dos 

usuários. 

No município de Cotia, mais precisamente na área de abrangência do Núcleo, identificamos 

a extrema carência de espaços e serviços que atendam crianças e adolescentes abarcando ações 

socioeducativas nas áreas da cultura, esporte e lazer. Assim, o presente projeto visa propiciar o 

acesso do público alvo a tais ações, tendo como proposta central a inclusão social, pautada no 

fomento das competências e potencialidades dos sujeitos enquanto protagonistas de sua história e da 

comunidade a que pertencem. 

A iniciativa do projeto foi ao encontro das necessidades e anseios das crianças, adolescentes 

e respectivas famílias da região, uma vez que busca oportunizar espaços de convivência, 

socialização, construção e partilha de saberes, visando à promoção da cidadania e à garantia de 

direitos, sob o prisma da “absoluta prioridade” preconizada pelo ECA. 

 

• DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA:  

Título da Atividade: Oficina do Saber: 

Descrição Geral: A oficina desenvolveu a leitura e interpretação de textos, exposição de ponto de 

vista e atividades como caça-palavras e desenhos. 



Objetivo: Desenvolver habilidades viso-motoras e sociais estimulando o interesse pela leitura e a 

reflexão acerca do mundo onde vivem. 

 

Título da Atividade: Oficina de Artesanato:   

Descrição Geral: A oficina desenvolveu atividades como pintura em MDF; fuxicos, marcadores de 

textos, porta retrato, costura e prega botão, tais atividades que oportunizou espaço para desenvolver 

a criatividade, o autoconhecimento e valorização de manifestações artísticas. 

Objetivo: Desenvolvimento das habilidades manuais e coordenação motora, oferecendo lugar 

concomitantemente a novas opções de fonte de renda e também permitir que os participantes se 

expressem e descubram as próprias aptidões. 

 

Título da Atividade: Aprendendo e Ensinando a Conviver:  

Descrição Geral: A oficina procurou trabalhar temas do cotidiano das crianças e dos adolescentes, 

tais como emoções, namoro, palavras mágicas, respeito, entre outros. Tendo como método o 

diálogo, debates, conversa, música, filmes e brincadeiras.  

Objetivo: Criar um espaço para que as crianças e os adolescentes possam expressar o que sente de 

maneira lúdica, simples e verdadeira.  

 

Título da Atividade: Oficina de Inglês: 

Descrição geral: Permitiu que os beneficiários do projeto social entrassem em contato com 

aspectos gerais da língua inglesa por meio do reconhecimento de um determinado vocabulário nesta 

língua e do aprendizado de estruturas simples, coerentes com sua idade e interesses. Foram 

trabalhadas as habilidades orais (audição e fala) dos atendidos, por meio da utilização de recursos 

visuais e auditivos. Usando também cânticos e desenhos, respeitando as características específicas 

de cada faixa etária, explorando-as de maneira lúdica, a fim de facilitar o processo de ensino-

aprendizagem. 

Objetivo: Estimular os atendidos a utilizarem expressões básicas da língua inglesa de forma 

espontânea, além de despertar a curiosidade deles para esse novo idioma. 

 

Título da Atividade: Noções Básicas de Informática: 

Descrição Geral: Inicialmente o projeto se constituiu de um Curso Básico de Informática, no 

primeiro momento essas crianças e adolescente terão a oportunidade de conhecerem o computador e 

aprenderem digitação, logo após esse conhecimento foram ministradas aulas de WINDOWS, 

WORD, EXCEL, PO-WER POINT. Com o curso de informática capacitamos estas crianças e 

adolescente e aumentando suas perspectivas para o futuro, além de criarmos estímulos para que os 

valores éticos e profissionais sejam por eles assimilados.  



Objetivo: O Lar Criança Feliz possui laboratório de informática criado com finalidade de promover 

a inclusão de digital. Nosso objetivo ainda foi desmistificar a informática para crianças e 

adolescente, fornecendo-lhes conteúdos teóricos e práticos. 

 

Título da Atividade: Oficina de Culinária; 

Descrição Geral: Através de abordagem, de acordo com o perfil dos atendidos, sobre o tema 

alimentação e nutrição, foram desenvolvidas oficinas de práticas saudável na perspectiva da 

segurança alimentar e nutricional. Os participantes aprenderam que o gostoso também pode ser 

saudável. É realizada também a elaboração de preparações apresentadas com informações dos 

valores nutricionais e seus respectivos benefícios para a manutenção do desenvolvimento 

fisiológico adequado. Visando o reforço na aprendizagem, cada atendido recebeu um caderno de 

receitas, o qual no final do ano foi levado para a sua residência.  

Objetivo: Proporcionar educação alimentar e nutricional aos beneficiários do projeto, contribuindo 

ainda na assimilação de conteúdos relacionados às disciplinas de português (leitura e escritas das 

receitas), matemática (unidades de medidas) ciências (estados físicos dos elementos) etc..: 

 

Título da Atividade: Oficinas de Esportes; 

Descrição Geral: Nesta oficina foram desenvolvidas atividades como futebol, futsal e vôlei.  

Está oficina de esporte foi à ferramenta de interação com os colegas, bem como de desenvolvimento 

de estratégias e ainda de aprendizado das habilidades motoras, tais atividades desenvolveram 

habilidades de trabalhos em grupo e a valorização de atividades em equipe. 

Objetivo: Promover a cidadania através do esporte. 

 

Título da Atividade: Oficina de Expressão Corporal:  

Descrição Geral: A oficina abordou a expressão corporal, dança e comunicação social através da 

arte.  

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social dos usuários, estimulando o 

potencial criativo e fomentando o enlevo da auto-estima.  

 

Título da Atividade: Recreação: 

Descrição Geral: Um tempo separado para as crianças e adolescentes brincarem e se divertirem 

uma com as outras, com atividades dirigidas e acompanhadas pelos monitores; jogos de tabuleiro 

também ajudam as crianças e adolescentes a desenvolverem a estratégia, outras atividades como: 

piqueniques quinzenais, o dia da beleza, e comemoração de aniversariantes do mês. 

Objetivo: Proporcionar tempo e espaço para o lazer, promovendo a interação entre os participantes.  

 



Título da Atividade: Roda de Conversa: 

Descrição Geral: Bate papo, discussões e trocas de experiências que priorizam valores e princípios, 

como respeito, cordialidade, valorização do outro, ética, cidadania e etc. 

Objetivo: Promover e resgatar valores que possibilitem a interação e integração social, fomentando 

a reflexão e a discussão a respeito da vida em sociedade.   

 

• PÚBLICO-ALVO: Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos de ambos os sexos, que foram 

encaminhadas pela central de vagas da Secretaria do Desenvolvimento Social do município.  

 

• QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS:  

Crianças e adolescentes co financiadas: 50 

Crianças e Adolescentes atendidas através do Lar Criança Feliz: 37 

Total: 87 crianças e adolescentes. 

 

• DIA/HORÁRIO/PERIODICIDADE: O projeto funcionou de Segunda a Sexta das 07h30h às 

11h30 e 12h30 as 16h30 no contra turno escolar, acrescido de mais 01 hora diária no percurso de 

ida e volta no transporte de suas residências e/ou escolas, no período de Janeiro a Dezembro de 

2018. 

 

• RECURSOS HUMANOS:     

 

EQUIPE TÉCNICA 

Nome Grau de Instrução Formação 
Vínculo 

Empregatício 

Função 

Ocupada 

Carga 

Horária 

Semanal 

Edith H. Landenberger 
Superior/ Educação 

Religiosa 
Educadora  

CLT 
cordenadora 40 hs 

Mary Teófilo 
Superior 

Serviço Social CLT Assistente 

Social 
30hs 

Maria Ângela 

Francisca de Santana 
Superior 

       

Psicologia 

CLT Psicóloga 06hs 

 

 

 

 

 



EQUIPE ADMINISTRATIVA E DE APOIO 

Nome Grau de Instrução 
Vínculo 

Empregatício 

Função 

Ocupada 

Carga Horária 

Semanal 

Luiz Fernando Guse 
Superior/Educação 

Física 
CLT Educador Social 40hs 

Mª De Cássia Jesus Pereira Braga Ensino Médio CLT Educador Social 40hs  

Silvia P. Rodrigues Ensino Médio CLT Educador Social 40hs 

Palmira Fernandes Ensino Médio CLT Monitora Infantil 40h 

Fabiana Felix Da Silva Ensino Médio CLT Monitora Infantil 40hs 

Sâmela F. de Oliveira Guse Superior/Administração CLT 
Assistente 

Administrativo 
40hs 

Ivone Ferreira Ensino Médio CLT 
Apoio 

Administrativo 
40h 

Mª Lucia C. Dias Vasco Ensino Médio CLT Cozinheira 40h 

Maria Diva Pereira Almeida Ensino Médio CLT Cozinheira 40h 

José Wilson P. Almeida Ensino Médio CLT Motorista 40h 

 

 

DIRETORES, ESTÁGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS 

Nome 
Formação/ 

Profissão 

Vínculo 

Empregatício 

Cargo/Função  

Ocupada 

Carga 

Horária 

Semanal 

Edith H. 

Landenberger 
Superior/ Educação Religiosa Voluntária 

Diretora/Coordenadora 
06hs 

Dorothea 

Veronika Carola 

Kretschmer 

Superior/Enfermagem e 

Fonoaudiologia 
Estagiaria Monitora Infantil 

30hs 

semanais 

Rebekka Pacheco Superior/Enfermagem Voluntária Oficineira/Inglês 
06hs 

semanais 

Mª Izabela L. 

Santos 
Ensino Médio/Magistério Voluntária Jardineira 

06hs 

semanais 

Severina da Silva 
Ensino Médio Voluntária Serviços Gerais 

06hs 

semanais 

Ivonete 

F.W.Weishaupt 
Superior/Teologia Voluntária Oficineira/culinária 

06hs 

semanais 



Joel Araujo Freire Superior/Engenharia Nuclear Voluntário Oficineira/Informática 
02hs 

semanais 

Vanessa  Colla 

dos Santos 
Superior/Direito Voluntária 

Oficineira/Artesanato e 

Leitura 

06hs 

semanais 

*Conforme a disponibilidade do voluntário. 

 

• ABRANGÊNCIA TERRITORIAL: A área de abrangência do Projeto compreende os bairros 

Chácara Santa Maria, Bairros das Pedras, Recanto Verde, Jardim Santa Paula, Mirante da Mata, 

Jardim Sandra, Jardim Petrópolis, Jardim Nossa Senhora das Graças, Jardim Santana, Jardim Lava 

pés, Atalaia, Jardim Panorama, Jardim Isis, Jardim Arco Iris, Morro Grande, CRAS Jardim Sandra e 

CRAS Monte Serrate, sendo estes nas proximidades dos quilômetros 34 a 39 da Rodovia Raposo 

Tavares do município de Cotia – SP. 

 

 

• RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA: 

 

ATIVIDADES/AÇÃO/PROJETO DADOS 

QUANTIATIVOS 

RESULTADOS OBTIVOS 

• Oficinas socioeducativas 

(Esportes, Artesanato, Culinária, 

Recreação, Expressão Corporal, 

Aprendendo e Ensinando a 

Conviver, Roda de Conversa e 

Oficina do Saber). 

• 98 crianças e 

adolescentes. 

• Acesso a atividades culturais, esportivas e de 

lazer, contribuições no desenvolvimento global 

dos participantes (incentivo à leitura e escrita, 

jogos educativos/corporativos e desafios de 

raciocínio lógico, pratica regular de atividades 

físicas, desenvolvimento de habilidades motoras 

e sociais, reflexão acerca da vida em sociedade, 

construção e partilha de saberes, vivencias 

intergeracionais); fomento das potencialidades 

dos sujeitos, enfatizando a formação cidadã; 

• Evolução na autoconfiança e autoestima, 

melhorias nas aptidões natas e ganhos na 

socialização e relacionamento interpessoal das 

crianças e adolescentes; 

• Desenvolvimento de relações de afetividade, 

solidariedade, respeito mútuo e ampliação de 

leque de visão de oportunidades. 



• Acompanhamento nutricional 

(elaboração de cardápio e cálculo 

de NdpCal das refeições 

oferecidas), alimentação, higiene e 

cuidado pessoal. 

• 98 crianças e 

adolescentes.  

• 38.280 

refeições (total, 

almoço e lanche, 

pela média per 

capta diária/ano). 

• Acesso à alimentação balanceada, orientações 

de higiene e cuidado pessoal, visando o 

desenvolvimento saudável dos beneficiários. 

• Apoio pessoal e familiar • 98 crianças e 

adolescentes. e 

respectivas 

famílias. 

• Acesso aos serviços de acolhida, 

atendimentos individuais e grupais, orientações e 

encaminhamentos a rede sócio-assistencial do 

município, visando à garantia de direitos.  

• Trabalho com família • 98 crianças e 

adolescentes. e 

respectivas 

famílias. 

• 04 eventos 

• 06 reuniões 

• Fortalecimento dos vínculos familiares, 

construção de espaço de interlocução e 

participação comunitária. 

• Realizados 4 eventos de integração com as 

famílias dos atendidos.  

• Tivemos 100% de participação dos atendidos; 

 

• Reuniões de Equipe • 22 encontros • Discussões e estudos de caso; planejamento, 

avaliação e monitoramento das atividades 

realizadas; capacitação dos profissionais 

envolvidos; aprimoramento do trabalho 

realizado. 

 

 

• ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

 

 De acordo com o Art. 10 do Estatuto da Associação Batista de Beneficência Tabea, “a 

receita da TABEA constitui-se de contribuições, doações, legados, rendas e eventual resultado 

operacional de procedência compatível com sua finalidade, aplicados integralmente no território 

nacional e na manutenção de seus objetivos. § 1º – Recursos financeiros, doações, legados e 

recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do Estado de origem e nas 

finalidades a que estejam vinculadas. § 2º - Os recursos financeiros, materiais ou sob outras formas 

advindos de executivo municipal serão aplicados exclusivamente no município que os concedeu e 

nas finalidades para as quais foram concedidos”. A origem dos recursos financeiros é distribuída da 

seguinte forma: 



 

Origem dos Recursos 
100% 

Privada (recursos de doações regulares, eventuais e 

doações em produtos e serviços). 

 84,2% 

Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias 

com órgãos ou entidades públicas) 

15,8% 

TOTAL  100% 

 

 

• DESTACAR SE AS ATIVIDADES SÃO GRATUITAS PARA OS USUÁRIOS: 

 

 Declaramos, sob as penas da lei, que as atividades são executadas gratuitamente, conforme 

determina a Resolução CNAS nº 16/2010. 

 

• DESPESAS DAS ATIVIDADES:  

 

Fontes de Recursos 
Federal* Estadual CMAS* 

CMDCA/ 
FUCONDI 

Próprios Totais 

Despesas             

Alimentação - - - 32.966,65 30.116,59 63.083,24 

Higiene e limpeza - - - 5.703,09 2.055,14 7.758,23 

RH e Encargos - - - 83.689,87 327.156,23 410.846,10 

Utilidade Pública, 
Manut. - - - 13.069,30 32.648,22 45.717,52 

Outros - - - - 292.732,90 292.732,90 

        - - - 

Total - - - 135.428,91 684.709,08 820.137,99 

* Os valores repassados pelo Convênio Municipal foram de R$ 132.000,00. 

 

3. PARCERIAS:  

Entre as parcerias para execução dos projetos, programas e serviços desenvolvidos pela 

entidade no ano de 2018, contamos majoritariamente com o apoio da mantenedora Associação 

Batista de Beneficência TABEA, além de órgãos governamentais e da iniciativa privada. 

 

Governamental 

Prefeitura Municipal de Cotia  

Não governamental 



Associação Batista de Beneficência TABEA 

 

Descrição 

Associação civil, de fins não econômicos e cunho filantrópico. Mantenedora da Unidade Cotia, em 

seu programa social (Núcleo Social - socioeducativo para crianças, adolescentes). Ofereceu apoio 

técnico, administrativo e financeiro. 

 

Quadra Multiuso 

Em 18 de setembro de 2016 foi inaugurada a quadra multiuso, com recursos oriundos da Igreja 

Batista Alemã de São Paulo – CNPJ 63.068.175/0001-50. Bem como da própria mantenedora.  A 

quadra visa servir para ampliar o atendimento à crianças, adolescentes, jovens e adultos, através de 

atividades, programas de esportivos, culturais, entre outros. 

 

Iniciativa privada 

Pessoas jurídicas 

 

Descrição 

-Doações em geral (contribuições financeiras, gêneros alimentícios, higiene e limpeza, entre 

outros);  

- incentivo fiscal. 

 

Pessoas físicas 

Descrição 

Doações em geral (contribuições financeiras, gêneros alimentícios, etc.), promoção de incentivo 

fiscal, depósito por ordem judicial. 

 

 

Cotia, 13 de março de 2019. 

 

  

__________________________ 

EDITH H. LANDENBERGER  

Dirigente 

 


