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Projeto Leitura 80

Turma de 05 a 09 anos: Em roda de conversa falamos sobre a 

importância da leitura para soltar a imaginação, estimular a 

criatividade, aumentar o vocabulário, etc. Em seguida fizemos 

a leitura dos livros da Coleção A Extinção dos Dinossauros e 

do livro O Porque das Coisas. Falamos sobre como cuidar do 

livro, etc. Trabalhamos também com brincadeiras que 

envolvem a leitura, a primeira foi: Qual é a História, onde 

contavamos contos clássicos sem falar o nome e eles 

adivinhavam qual era a história lida. Brincamos de mímica com 

as histórias que já tinhamos lido, formaram duplas e o restante 

da turma tinha que adivinhar qual era a história. Fizemos um 

livrinho juntos com uma histórinha criada por eles, pegamos 

imagens da internet para ilustrar porque foi somente uma 

história curta e criada em conjunto.

Larissa Fernanda 

Baptista -  Educadora 

Social
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Projeto Empatia 80

Turma de 10 a 15 anos: Em roda de conversa discutimos 

sobre o que é empatia, e após tivemos algumas dinâmicas: 

Mistura, Mistura: Em duplas e com tempo cronometrado as 

duplas tinham que se apresentar falando um pouco de si, no fim 

do tempo falavamos: Mistura, Mistura!, e assim trocavam as 

duplas e novamente se apresentavam, assim um conhecia um 

pouco mais do seu colega. Verdadeiro ou Falso: onde a 

criança/adolescente ia até a frente e contava alguma coisa sobre 

ela e o restante da turma tinha que dizer se era verdadeiro ou 

falso. Continuar a História: Formamos uma roda e 

começamos uma história, o próximo deveria continuar a 

história com uma frase, a história começou com um problema e 

terminou com uma solução. Trabalharam a criatividade e 

empatia. Troca de Lugar: Em um papel todos escreveram 

alguma situação que conheciam ou já haviam passado, 

recolhemos e misturamos os papéis, em seguida lemos um por 

um e a cada situação eles tentavam encontrar a melhor solução 

para o problema. Notamos que começaram a discutir juntos a 

melhor solução e respeitando a opinião do outro. 

Encarar/Elogio: Formamos duplas que tinha que se encarar, 

sem rir e quando o sinal era dado para trocar de dupla tinham 

que fazer um elogio ao colega antes de sair. Mimica das 

Emoções: Cada um pegava um papel com uma emoção e os 

outros tinham que adivinhar qual era só pela expressão 

corporal, não era permitido expressão facial.  

Mônica Cristina 

Oliveira Fontebasso -  

Educadora Social

Carnaval 80

Toda a turma: Sexta feira, dia 21 tivemos nossa festinha de 

carnaval, onde as crianças podiam vir fantasiadas, fizemos 

pintura facial e brincadeiras com marchinhas de carnaval.

Toda Equipe IHC 

Informática e Empreendedorismo 80

Turma de 10 a 15 anos: Usamos sites disponiveis na internet 

para fazer testes vocacionais e assim discutirmos e 

pesquisarmos sobre profissões.

Mônica Cristina 

Oliveira Fontebasso -  

Educadora Social

Judô 80

Treino de Judô: Saudação, aquecimento, alongamento, quedas 

de auto proteção, parte técnica de golpes, parte prática de lutas 

e brincadeiras lúdicas voltadas para aulas de judô.

André Scavarielo - Judô 

na Faixa



Futsal 80

Objetivos: Desenvolvimento, aprimoramento, convivência em 

grupo, respeito e socialização. Alongamento e aquecimento de 

coordenação motora,(Caminhar sobre as Linhas, Zig Zag 

Cones, Saltar Cones) Trabalho técnico de marcação, de ataque 

e transição. Partidas (A cada 5 minutos trocava a equipe).

Douglas Pierrotti - 

Educador Físico

Dança 80

Todas as aulas são divididas em: alongamento, dança, 

exercícios de coordenação e relaxamento para finalizar. 
Michele da Silva 

Athaíde - Professora de 

Dança

Teatro 80

Turma 5-9

Jogos Dramáticos: Flecha, Bons-dias, Sentindo o eu, Menor 

superfície, Veja o que eu digo, Jogo do silêncio 

Jogos Tradicionais: Siga o mestre, Empurrar as costas, Pato 

ganso

Os jogos tiveram os objetivos de desenvolver a concentração, a 

percepção corporal e espacial, a integração e o trabalho em 

grupo. Inicialmente, relembramos alguns exercícios, por conta 

da baixa frequência decorrente das férias. Uma das atividades, 

consistia em ouvir, de olhos fechados, uma história, para em 

seguida tentar montá-la de forma teatral, estimulando a 

criatividade através da linguagem artística.

Podcast: Conta pra mim? Histórias: As princesas soltam pum, 

Abrapracabra

Kaique Luís Campos 

Pantojo - Arte 

Educador

Teatro 80

Turma 10-15

Jogos Dramáticos: Flecha, Menor superfície, Veja o que eu 

digo, Jogo do silêncio, Pesca-palavra, Mímica, Improvisação 

Os jogos tiveram os objetivos de desenvolver a concentração, a 

percepção corporal e espacial, a integração e o trabalho em 

grupo. Inicialmente, relembramos alguns exercícios, por conta 

da baixa frequência decorrente das férias. Através do jogo 

Imagem e Ação, iniciamos o trabalho com Mímica estimulando 

a elaboração de saberes diversos, através da efetivação do 

processo subjetivo ao concreto. Tais exercícios pautavam-se 

também na improvisação como meio referencial de fomento da 

criatividade.

Kaique Luís Campos 

Pantojo - Arte 

Educador



Pintura Solidária 30
Crianças e Adolescentes de 10 a 15 anos participam do Projeto 

Pintura Solidária às quintas feiras com pintura em tela.
Ester - Pintura 

Solidária

Encaminhamento de casos para Rede 

de Apoio Socioassistencial
0

Não houve encaminhamento de casos no mês de dezembro. Ps. 

Não teve demanda para tal atividade.

Luciana Mira dos 

Santos - Assistente 

Social

Visitas Domiciliares 2

No mês de fevereiro foram feitas 02 visitas domiciliares com o 

intuito de conhecer as famílias e orientaçôes.

Luciana Mira dos 

Santos - Assistente 

Social

NOME DA ORGANIZAÇÃO MOTIVO

- - -

Obs: Atendemos hoje 160 crianças e adolescentes, sendo 80 vagas conveniadas e 80 mantidas pelo IHC. 

Temos uma demanda na lista de espera de cerca de 300 crianças.

Obs2: O Projeto de Teatro é em parceria com o CMDCA.

Sorocaba, 04 de Março de 2020.

ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E OUTRAS POLÍTICAS

RESULTADOS ALCANÇADOS

CONCLUSÃO DA ARTICULAÇÃO

PRESIDENTE

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

PAULO ROBERTO BACCELLI

Desenvolvimento da autonomia, participação para a cidadania, melhora na qualidade de vida e o estímulo ao convívio social, direcionado a um estilo de vida saudável. 


