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RELATÓRIO ANUAL 2020 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Associação Batista de Beneficência Tabea – Núcleo Social de Diadema 
CNPJ: 91.986.125/0006-00 
Endereço: Rua Mercúrio, n° 126 – Vila Marta        Bairro: Serraria 
Cidade: Diadema            Estado: SP                     CEP: 09990-030 
Telefone: (11) 4056-7775 
Home Page: www.tabeadiadema.org / E-mail: nsdiadema@pioneira.org.br 
 
 
Quem somos? 
 
A Tabea – Núcleo Social atua em Diadema desenvolvendo projetos 

socioeducativos voltados para o atendimento de crianças, adolescentes e suas 

famílias a 18 anos com o objetivo de alcançar, através das ações 

desenvolvidas, o resgate do ser humano para uma nova perspectiva da vida, a 

inclusão social, os valores e princípios morais, éticos e de cidadania.  Todas as 

atividades desenvolvidas na instituição têm como objetivo a concepção da 

pessoa como ser único e integral e são realizadas de forma lúdica através de 

atividades esportivas, culturais, artísticas e recreativas.  

 
Finalidades 
 
A instituição tem por finalidade cooperar com a promoção da dignidade da 

pessoa humana, do desenvolvimento social, da cidadania, dos direitos 

humanos, da assistência social, do esporte e da cultura através de ações e 

programas sociais de atendimento, de assessoramento e na defesa e garantia 

de direitos visando contribuir com a transformação social. 

Também promove a defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social estendendo o atendimento aos seus 

familiares com o objetivo de desenvolver ações que visem o desenvolvimento 

da comunidade bem como a autonomia e protagonismo dos atendidos. 

http://www.tabeadiadema.org/
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A instituição atende aos preceitos da legislação vigente no país sem fazer 

distinção alguma quanto à raça, cor, sexo, condição social, credo político ou 

religioso dos atendidos. 

 

Missão 
  
Resgatar a dignidade do ser humano para uma nova perspectiva da vida 
através de atividades socioeducativas. 
 
 
Visão  
 
Ser referência na promoção da dignidade humana e na transformação social. 
 
 
Valores 
 

✓ Compaixão 

✓ Valorização da pessoa 

✓ Excelência 

✓ Transparência 

✓ Responsabilidade socioambiental 

 
 
Objetivos 
 
Geral 
 
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos atendidos, propiciando 

trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 

os vínculos familiares e comunitários. Possibilitar o acesso a experiências e 

manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao 

desenvolvimento de novas sociabilidades, prevenindo os riscos sociais e 

complementando o trabalho social com as famílias. 
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Específicos 
 

✓ Promover a valorização de princípios éticos; 

✓ Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social; 

✓ Prevenir quanto ao trabalho infantil, uso de drogas e exploração sexual; 

✓ Incentivar a frequência e a melhora no desempenho escolar para 

prevenir a evasão escolar; 

✓ Estimular o pensamento da preservação ambiental e do desenvolvimento 

sustentável; 

✓ Complementar as ações da família, escola e comunidade na proteção e 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e sociais. 

✓ Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 

crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã. 

 
 
Justificativa 
 

De acordo com o último Censo realizado pelo IBGE, a população é de 386.089 

habitantes, mas há um cálculo de estimativa do mesmo instituto que a 

população de Diadema em 1º de julho de 2020 era de 426.757 habitantes, 

sendo o 14º município mais populoso do Estado de São Paulo e o 57º do Brasil 

com uma densidade populacional de 13.886 habitantes por km2. O município 

possui 78.959 crianças e adolescentes entre 0-19 anos (fonte IBGE, dados 

estatísticos cidades 2010) e 61,04% da população vivem em situação de 

pobreza, com renda familiar de até 2 salários mínimos. Com o cruzamento 

desses dois dados, somado ao mapa de exclusão do município, pode-se 

concluir que há muitas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social. 

O ano de 2020 fragilizou ainda mais a população vulnerável devido às 

consequências e desdobramentos decorrentes da pandemia bem como das 
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medidas adotadas para prevenção e não disseminação do vírus, especialmente 

o distanciamento social e restrições de funcionamento de serviços e comércios, 

com grande impacto nas atividades informais que proporcionavam o sustento à 

grande parte da população de Diadema. 

O Núcleo Social de Diadema está localizado numa região com alta densidade 

populacional resultante da presença de muitos núcleos habitacionais. Há na 

região uma demanda muito grande de crianças e adolescentes expostos à 

violência das periferias e a forte presença do tráfico de entorpecentes.  

Diante disso a instituição tem como proposta desenvolver ações e atividades 

que contribuam com o desenvolvimento integral da criança e do adolescente 

em situação de vulnerabilidade social e com seus familiares, promovendo a 

valorização do indivíduo, de sua cultura e identidade, o fortalecimento dos 

vínculos familiares e incentivando a socialização e convivência comunitária.  As 

ações que foram desenvolvidas tiveram caráter preventivo e proativo pautadas 

na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades com 

vista ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da 

vulnerabilidade social de acordo com as políticas públicas do Município. 

 
 

2. PÚBLICO ALVO 
 
I - CONTRATURNO ESCOLAR (Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos em parceria com a Secretaria de Assistência Social e 

Cidadania do Município): Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos, 

encaminhados pelos serviços de proteção básica e especial. Do total de 

atendidos, no mínimo 50% (cinquenta por cento) foi composto por público 

prioritário, quais seja: do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); 

egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à 

exploração sexual; com deficiência, priorizando os beneficiários do Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), egressos de medida socioeducativa, de 

internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio 

aberto; em cumprimento ou egressos de medida de proteção, com defasagem 

escolar ou fora da escola; em situação de acolhimento e/ou reconduzidos ao 
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convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; em situação de rua e 

famílias beneficiárias de programas de transferência de renda. São crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade intensa. 

Na parceria com a Prefeitura de Diadema a instituição atendeu dois territórios 

diferentes: 

✓ Região Centro Oeste (75 atendidos) que corresponde ao bairro 

Serraria, atendendo as comunidades Júpiter, Vila Conceição e Rua do 

Mar que estão ao redor – no entorno – da instituição. 

✓ Região Leste (75 atendidos) atendeu os bairros Jardim Portinari, 

Jardim Ruyce e Casa Grande. São regiões mais distantes da instituição,  

mas com alta vulnerabilidade. Para esses atendidos, nós disponibilizamos 

transporte de ida e volta para que as crianças e adolescentes conseguissem 

participar das atividades durante o período que foram realizadas de forma 

presencial. 

 

CONTRATURNO ESCOLAR (100 atendidos sem recursos públicos / sem 

parceria com o poder público local)  

Atendemos crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, do entorno da instituição, 

que estão expostas ao tráfico de drogas, alto índice de violência, abusos, 

exploração sexual e trabalho infantil. 

Atendimento realizado em parceria com a EBM MASA International, através da 

Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil e doações de pessoas físicas. 

Além das atividades esportivas e sociais, as crianças e adolescentes 

receberam duas refeições. 

 

CURSO DE INFORMÁTICA (29 alunos até a suspensão das aulas 

presenciais): Para adolescentes, jovens e adultos a partir de 14 anos nos 

períodos manhã e noite. Curso realizado em parceria com a Tecnoset e com o 

SENAI que ofereceu a metodologia, conteúdo e certificação. 

No ano de 2020 iniciamos o curso de Informática em janeiro com duas turmas 

de 10 alunos cada e um outro grupo da terceira idade com 9 alunos. Com o 
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agravamento da pandemia e as restrições, impostas pelos decretos estadual e 

municipal, as aulas foram suspensas. Por ser um grupo em situação de 

vulnerabilidade e poucos recursos financeiros, especialmente aparelhos 

eletrônicos e acesso à internet, não houve a possibilidade de realizar o curso 

em ambiente virtual/online. A projeção de atendimentos para esse curso era de 

80 alunos. 

 

CURSO DE AUXILIAR DE MARCENARIA (09 alunos até a suspensão das 

aulas presenciais): O curso foi realizado com jovens acima de 18 anos, no 

período noturno, em parceria com a EBM MASA e o Instituto Leo Madeira, que 

ofereceu o material, professor e conteúdo programático. 

A primeira turma do ano contou com 09 alunos sendo que, com as restrições 

impostas pelos decretos estadual e municipal e o agravamento da pandemia, 

não foram iniciadas novas turmas tendo em vista a especificidade do curso que 

necessita de aulas e atividades práticas presenciais. A projeção de 

atendimento neste curso era de 80 alunos. 

 

OFICINA DE ESPORTES (54 atendidos): A Oficina de Esportes foi planejada 

para realizar atividades com crianças e adolescentes de 8 a 16 anos aptos a 

praticarem atividades físicas. A oficina iniciou o ano com atividades para 54 

crianças e adolescentes. Com a suspensão das atividades presenciais por 

conta da pandemia, o atendimento passou a ser realizado de maneira remota, 

através das mídias sociais e envio de kits semanais com atividades, alimentos 

e itens de higiene pessoal em domicílio. A oficina foi realizada através de 

doações de pessoas físicas. A perspectiva de atendimento presencial era de 80 

crianças e adolescentes. 

 

GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS (100 pessoas atendidas): O planejamento 

previa a realização de vários grupos com familiares e pessoas da comunidade 

abordando temas atuais, cidadania, saúde e questões sociais, durante todo o 

ano. Com as restrições impostas pela pandemia foram realizados cinco 
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encontros com grupos de 20 pessoas, totalizando 100 pessoas atendidas 

presencialmente.  

 

3. PANDEMIA 
 

Em março de 2020 o Decreto Municipal nº 7705 suspendeu todas as atividades 

coletivas presenciais e desde então a equipe passou a realizar o atendimento 

de forma virtual através do WhatsApp e do Facebook bem como através do 

telefone, realizando ligações para todas as famílias. 

Através desses contatos foi possível manter o vínculo com os atendidos assim 

como realizar o acompanhamento e monitoramento tanto das crianças e 

adolescentes como de seus familiares. 

O contato com as famílias visou a orientação e prevenção quanto ao contágio e 

o acompanhamento social dos atendidos. 

Após os contatos, a instituição atendeu as necessidades das famílias com 

entrega de alimentos, itens de higiene pessoal e outros itens conforme a 

vulnerabilidade encontrada (gás, medicamentos, fraldas etc.). 

A partir do mês de maio a equipe refez o planejamento para que, apesar da 

pandemia e das limitações por ela impostas, a Instituição continuasse a atuar 

de forma relevante cumprindo sua missão. 

A Instituição adotou novos protocolos com a equipe de trabalho fornecendo 

todos os equipamentos necessários para a prevenção, seguindo as orientações 

da Organização Mundial da Saúde e dos órgãos públicos estadual e municipal. 

A partir desse replanejamento, a equipe social / pedagógica passou a elaborar 

atividades conforme percursos planejados constantes no plano de trabalho, 

além do atendimento remoto já realizado anteriormente. 

As crianças e adolescentes passaram a receber um kit semanal com as 

atividades em seus lares, pois muitos atendidos não possuem celular tampouco 

acesso à internet. Além disso, foi oferecido atendimento presencial 

individualizado e com agendamento prévio. 

Toda essa situação foi inovadora e repentina. As mudanças que ela trouxe fez 

com que a Instituição repensasse sobre a metodologia e formas de 
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atendimento, monitoramento das famílias e desenvolvimento de suas ações, 

obtendo um novo olhar para os territórios e seus atendidos. O novo formato 

que o distanciamento social trouxe foi um grande desafio para toda a equipe. 

Um tempo de muito aprendizado e o desafio constante de se reinventar 

constantemente. 

A pandemia tem deixado grandes marcas. Além das consequências na área da 

saúde e impactos na economia, observamos o aumento da vulnerabilidade nas 

famílias atendidas, como o aumento da violência doméstica, desemprego e 

dificuldade de recolocação profissional, doenças de cunho emocional, falta de 

informação, dificuldades para acesso à educação online e alta vulnerabilidade 

quanto à alimentação básica. Diante desse cenário a Instituição realizou 

campanhas e captação de recursos para contribuir com a diminuição desses 

impactos oferecendo para todas as famílias atendidas, além dos alimentos 

básicos, frutas, verduras e legumes, pães e outros alimentos necessários para 

a integridade física dos atendidos, assim como itens de higiene pessoal e 

medicamentos para os que adoeceram, mas não tiveram condições financeiras 

para comprar o que o médico prescreveu. 

Por conta do distanciamento social e o não atendimento presencial nas 

atividades coletivas, a equipe focou nas atividades para fortalecer os vínculos 

com seus atendidos e familiares para que os laços não ficassem tão 

fragilizados. Sendo assim, a equipe técnica analisou todo o contexto do cenário 

atual e sentiu a necessidade de trabalhar e reforçar atividades que 

enfatizassem os vínculos comunitários, familiares e sociais, auxiliando as 

famílias nas fragilidades e trabalhando as emoções. Durante a atuação da 

equipe social nos territórios das regiões Centro e Leste, através das entregas e 

visitas realizadas na comunidade, foi constatada a dificuldade das famílias, o 

aumento da violência, a fragilidade das emoções e como a exposição e uso da 

internet tem proporcionado diversos perigos. Houve um número crescente de 

pessoas sofrendo com crises de ansiedade por terem um futuro incerto, medo 

de ficar doente, dificuldades por conta do isolamento, mudança de rotina, entre 

tantas outras preocupações. Uma das questões trabalhadas foi sobre 
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alimentação saudável, visto que em casa, sem muitas atividades, as crianças 

ficam mais ansiosas e propícias a compensarem essa questão emocional na 

alimentação. 

A metodologia utilizada foram as TIC’S (tecnologias da informação e 

comunicação) e atividades de fixação para que as crianças pudessem 

construir, a partir de suas vivências, novos conhecimentos que possibilitassem 

a melhor administração desses sentimentos e emoções. Todas as atividades 

foram realizadas de forma lúdica, ressaltando o aprendizado através da 

brincadeira, atividades práticas e de jogos. 

As principais ações da Instituição nesse novo cenário foram: 

✓ Doações de cestas básicas, kits com legumes, verduras e frutas e kits 

de higiene pessoal; 

✓ Atendimentos sociais individualizados; 

✓ Orientação e medidas de prevenção a Covid 19; 

✓ Acompanhamento e monitoramento das famílias através de ligações e 

grupos do WhatsApp semanalmente (saber como estavam, se havia 

alguém doente em casa, se havia alguma necessidade); 

✓ Monitoramento das famílias que tiveram integrantes doentes e com a 

Covid 19; 

✓ Visitas domiciliares realizadas semanalmente pela equipe (visitas 

realizadas nas portas, respeitados o distanciamento e os protocolos 

sanitários); 

✓ Elaboração de kits de atividades semanais para os atendidos realizarem 

em casa de acordo com o percurso planejado; 

✓ Entrega de kits de atividades no domicílio da criança; 

✓ Atividades através de mídias sociais (grupos de WhatsApp e Facebook); 

✓ Comemoração dos aniversariantes do mês (cada criança recebeu um 

presentinho e um bolo para comemorar com a família). 

✓ Reuniões com a equipe em grupos pequenos; 

✓ Gravação de vídeos para os atendidos; 

✓ Elaboração de Relatórios para parceiros e apoiadores; 
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✓ Capacitação da equipe técnica através de cursos online e/ou em grupos 

pequenos; 

✓ Captação de recursos com campanhas específicas para arrecadar 

alimentos e recursos para suprir as necessidades das famílias 

atendidas; 

✓ Atividade especial online para o Dia das Crianças; 

✓ Atividade especial com entrega de uma refeição e um bolo para cada 

família celebrando o aniversário da Instituição; 

✓ Atividade especial online para o Natal. 
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PROGRAMAS E SERVIÇOS REALIZADOS 
 
 

4. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS / ATIVIDADES (CONTRATURNO ESCOLAR) 

 
 

4.1  ATIVIDADES  

 

4.1.1 Percurso: Meu pequeno grande mundo (De janeiro a 

abril de 2020 / foi interrompido em março devido à pandemia) 

 

Justificativa  
Pode-se perceber, no decorrer dos anos, uma extensa discussão sobre favela 

X comunidade. As diferentes perspectivas são compreensíveis, mas faz-se 

necessário o respeito à empatia sem a discriminação das pessoas que fazem 

parte da comunidade assim como as que estão ao seu redor, despertando um 

olhar crítico para que possam sentir a necessidade de transformação, não 

somente dos espaços físicos, mas também das relações sociais. Para tanto foi 

percebido a necessidade de trabalhar com as crianças e adolescentes um tema 

que pudesse ser relevante para o seu dia a dia, agregando novos olhares para 

seu território, que os fizessem entender que o local em que estão inseridos tem 

uma história, conquistas e pessoas que se engajaram para o crescimento de 

sua comunidade.  Além da compreensão das vulnerabilidades das regiões, 

como violência das periferias e a forte presença do tráfico de entorpecentes, 

promover a oportunidade para as crianças e os adolescentes visarem não só 

as fragilidades das suas comunidades como suas potencialidades. 

Objetivo geral do Percurso: 

Conhecer e reconhecer o território, apropriar-se do seu espaço, ajudar os 

atendidos a identificar-se como sujeito integrante munido de direitos e deveres 

podendo contribuir para a renovação de sua comunidade.  Circular em outros 

territórios percebendo outras formas de organizações do espaço, expressão 

cultural, entre outros. Inteirar-se de serviços públicos, lazer, órgãos que 
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garantam os seus direitos enquanto cidadãos, baseado em uma aprendizagem 

significativa, pois os atendidos puderam contextualizar as suas vivências. 

Valorização dos saberes e conhecimentos populares especialmente famílias, 

vizinhos e a comunidade geral. 

Tornar os atendidos protagonistas dentro de sua comunidade, assegurando-

lhes o direito de usufruir dos bens do município e a participação nas ações 

deste. 

 

Objetivos específicos: 

 

▪ Contextualizar o tema; 

▪ Aprender a valorizar o território; 

▪ Conhecer a origem de suas histórias e de seus familiares, a história da 

cidade, pessoas que fizeram história e como era a comunidade;  

▪ Aprofundar o conhecimento do local onde vivem;  

▪ Trabalhar a valorização do território, além da escrita, leitura e formação 

de palavras; 

▪ Aceitar e respeitar uns aos outros valorizando as pessoas; 

▪ Conhecer a comunidade obtendo um olhar mais crítico; 

▪ Valorizar as artes da periferia; 

▪ Refletir sobre as coisas boas e ruins deste lugar, como está à 

comunidade agora e conhecer como era antigamente; 

▪ Discutir sobre os termos comunidade e favela;  

▪ Enfatizar a importância de boas escolhas;  

▪ Analisar quais são as influências presentes na comunidade e qual suas 

escolhas; 

▪ Expor e pontuar os contrastes sociais presentes na própria comunidade;  

▪ Trabalhar a valorização e ação positiva das crianças na comunidade; 

▪ Estimular o raciocínio rápido e a imaginação; 

▪ Torná-los protagonistas das encenações, desenvolver a musicalização e 

expressão corporal; 
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▪ Levantar os conhecimentos prévios das crianças e adolescentes sobre o 

mundo das drogas e o que levam as pessoas a tornar-se dependentes 

químicos; 

▪ Mostrar para os atendidos que as drogas não estão relacionadas às 

classes sociais, ajudando os a discernirem o mal que as drogas trazem 

para si e a para a sociedade; 

▪ Trabalhar ludicamente contra o vício despertando os talentos dos 

atendidos,  

▪ Mostrar e ensinar como eram as brincadeiras antigamente e que todos 

têm direitos à diversão independente da sua classe social; 

▪ Se divertir com brincadeiras que são feitas nas comunidades, ensinar e 

aprender brincadeiras realizadas em outras comunidades, trabalhar a 

atenção e adquirir agilidade. 

 

Metodologia: 

O percurso foi realizado de forma interdisciplinar perpassando as grades que 

compõem o Plano de Trabalho, que são: Ações Integradas, Protagonismo, 

Espaço Cultural, Esportes, Integração Teens/ Kids, Recreação. 

Como recursos metodológicos foram utilizados: contações de histórias, 

dinâmicas, palestras, vídeos, brincadeiras, teatro, histórias em quadrinhos 

apresentações elaboradas pelas próprias crianças e adolescentes, atividades 

ao ar livre, observações no entorno da instituição (comunidade). 

 

Atividades realizadas durante o Percurso: 

 
Ações Integradas  
 

Na oficina de ações integradas as crianças e adolescentes se apropriaram dos 

assuntos abordados durante o percurso, suscitaram o conhecimento tácito e 

construíram com a mediação dos educadores novos conhecimentos através da 

socialização e interação, promovendo um olhar crítico e analítico para cada 

proposta, sobre o seu território e o meio onde está inserido. 
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Atividades promovidas: 

▪ Contação de história, leituras compartilhadas (Material da Paulus – “Meu 

pequeno grande mundo” de Alexandre Carvalho);  

▪ Influências na comunidade;  

▪ Contraste Social e preconceito;  

▪ O que você sente? Vergonha x Orgulho; 

▪ Guarda Civil Municipal; 

▪ Favela X Comunidade; 

▪ As consequências do uso de drogas. 

Uma das atividades que chamou muita atenção foi o debate mediado pelos 

educadores sociais em que as crianças e adolescentes falaram sobre os 

termos “favela” e “comunidade” em suas respectivas turmas. Tiveram a 

oportunidade de colocar as suas perspectivas e a marginalização da favela, 

abrindo margem para abordar os próximos temas, os contrastes sociais e o 

preconceito, e o que eles sentem sobre a sua comunidade, orgulho ou 

vergonha. Após o educador fez um fechamento sobre o assunto. 

Além desta atividade as crianças ganharam da editora Paulus um livro com o 

tema do nosso percurso “Meu pequeno grande mundo” escrito por Alexandre 

Carvalho e ilustrado por Fernando Tangi, que relata a história de um menino 

morador de uma comunidade onde há pontos positivos e negativos, assim 

como todos os lugares, sobre a estrutura de sua família, as dificuldades 

enfrentadas, como é a sua casa, seu bairro, a vizinhança entre outros, fazendo 

a contextualização com a vivência, incentivando as crianças e adolescentes a 

refletirem sobre a sua realidade e compartilharem experiências. Através da 

atividade os educadores conseguiram levantar demandas para aprimorar o 

percurso, além de fornecer informações importantes para que entre si 

pudessem perceber que as comunidades onde vivem são bem parecidas e que 

não há problema algum em pertencer, ao contrário, que é necessário esse 

sentimento de pertença para que possam buscar melhorias para o bairro e o 

seu entorno. 
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A atividade foi realizada de forma fragmentada, pois a cada etapa do livro as 

crianças e adolescentes tinham a possibilidade de juntamente com os 

educadores ler, debater e fazer a contextualização necessária e permitiu que 

juntos construíssem o conhecimento de forma organizada e estruturada. 

A atividade sobre as consequências do uso de drogas também foi uma 

atividade em que se pode refletir sobre o dilema em que as crianças e 

adolescentes vivem diariamente, seja por influência da comunidade ou até 

mesmo por familiares e amigos. A Instituição contou com a participação de um 

palestrante que já foi dependente químico para contar um pouco da sua 

experiência de vida, como lutar contra e saber que a comunidade, as pessoas 

ou os meios em que vivem não podem induzi-los a algo, mas que podem 

mudar a sua história fazendo boas escolhas, também serviu para que as 

crianças e adolescentes pudessem ter esperanças em ter e ver a sua família 

restaurada e que se seus familiares quiserem poderiam ser ajudados e ter as 

suas vidas transformadas.    

        

Foto: Leitura livro “Meu pequeno grande mundo” 
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Foto: Bate-Papo sobre a influência das drogas na comunidade. 

 

CANTINHO LÚDICO: 

Como faz referência o nome da oficina, o cantinho lúdico tem como recurso 

pedagógico a ludicidade, que por sua vez tem a sua origem do latim “ludus” 

que quer dizer jogos.  

Através dos jogos e brincadeiras podemos alcançar as crianças de modo mais 

eficaz aplicando exercícios de fixação mais descontraídos e divertidos que 

podem ajudá-los na melhor compreensão dos assuntos abordados durante as 

oficinas de ações integradas e protagonismo, entre outras já que se integram 

no decorrer do percurso. 

O lúdico pode auxiliar no desenvolvimento do vocabulário, estimular o 

raciocínio lógico e levar a criança a avançar na construção do seu 

conhecimento desenvolvendo outras habilidades e competências de forma 

divertida e dinâmica.  

As atividades promovidas nesta oficina foram: 

▪ Música sobre a comunidade;  

▪ História em quadrinhos (texto);  

▪ Continuação do filme;  

▪ Mexe-mexe fechado; 

▪ Caça-palavras; 

▪ Forme as palavras; 
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▪ Forca (nomes das ruas da comunidade). 

Na atividade “forme palavras”, utilizamos um balão inflado com várias letras 

dentro, que foi amarrado e pendurado na sala de atividades, após o educador 

separou as crianças/ adolescentes em dois ou mais grupos, onde os mesmos 

após o educador estourar o balão deveriam pegar o máximo de letras possíveis 

e formar palavras com o tema proposto “o que tem na minha comunidade”. A 

proposta desta atividade era sondar e conhecer qual olhar dos atendidos para 

a comunidade.  Em resposta os adolescentes chamaram a atenção para os 

pontos negativos da comunidade visando o tráfico, as más influências, entre 

outras situações.  Em discussão o educador juntamente com a orientadora 

social pôde chamar a atenção dos adolescentes sobre a postura deles diante 

dessas dificuldades, como se comportam e o quanto são influenciados e estão 

envolvidos nessas situações, sensibilizando-os para uma nova perspectiva da 

vida e que estão neste serviço para que possam ter outro olhar e fazer a 

diferença no meio em que estão inseridos. 
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Foto: Formação de palavras 

 

Na atividade “forca”, foi utilizado como recurso essa antiga brincadeira em que, 

previamente, os educadores pesquisaram os nomes das ruas principais das 

comunidades atendidas e fizeram os atendidos refletirem qual a importância de 

conhecer a sua comunidade, conhecer onde moram. Foi constatado que 

algumas crianças e adolescentes não sabiam o seu próprio endereço, pois não 

se interessavam e nem sabiam a sua importância. Após a reflexão e a 

atividade da forca, as crianças e adolescentes se interessaram em conhecer 

melhor a sua comunidade e se apropriar do meio em que estão inseridos.  
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Foto: Jogo da forca  

 

INTEGRAÇÃO KIDS E TEENS 

 

Foi o momento em que as turmas se socializaram para realizar diversas 

atividades em momentos de reflexões, dinâmicas, brincadeiras entre outros, 

mas sempre voltados ao percurso tendo sempre a prática reflexiva como 

elemento transformador reflexão- ação- reflexão. 

As atividades promovidas nesta oficina foram: 

▪ O que eu tenho igual; 

▪ O que mudou na minha comunidade (visão do atendido e comunidade); 
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▪ Rouba bandeira quebra cabeça; 

▪ Caçador; 

▪ Campo minado; 

▪ Jogo do banquinho; 

▪ Passa ou repassa; 

Após a construção do conhecimento durante todo o percurso foi realizada 

gincana passa ou repassa, onde as crianças e adolescentes foram divididos 

em grupos e os educadores realizavam perguntas pertinentes aos conteúdos 

trabalhados no decorrer do percurso e os grupos por sua vez poderiam 

responder passar, repassar ou pagar uma prenda. As crianças e adolescentes 

se divertiram muito. A atividade foi uma avaliação formativa, porém lúdica, pois 

as crianças e adolescentes puderam dividir com os colegas os conhecimentos 

bem como sanar as dúvidas referentes aos assuntos que não tiveram tanta 

clareza durante o percurso. Todos foram muito bem na atividade e foi 

perceptível o conhecimento que adquiriram ao longo do percurso. 

               

          Foto: Passa ou repassa turma 4 e 5. 

 

 
ESPAÇO CULTURAL 
 
Na grade de atividades reserva-se um tempo que é de extrema importância 

para que as crianças e adolescentes tenham o contato com a arte e cultura, 

oportunizando o acesso às diversas formas de manifestações culturais. 
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Através desta oficina as crianças e adolescentes desenvolveram-se através da 

dança, interpretação, pintura, projeções cinematográficas, musicalização entre 

outras.  

As atividades realizadas nesta oficina durante o percurso sobre o 

território foram: 

▪ Filme (Crianças: Fantástica Fábrica de Chocolates/ Adolescentes 

Escritores da Liberdade); 

▪ História em quadrinhos (ilustração); 

▪ Encenação, músicas “drogas não”;  

▪ Ensaio e apresentação de páscoa; 

▪ Desafio Cultural. 

O desafio cultural trouxe o olhar das crianças e adolescentes sobre o que lhes 

chamava atenção na comunidade a respeito das artes e a resposta foi a arte de 

rua e o grafite. Os atendidos foram incentivados a criarem uma arte que 

gostariam que fizessem parte de sua comunidade. Os atendidos soltaram a 

imaginação e criaram muitas artes que surpreenderam os educadores, pois 

algumas crianças mostraram muito talento e aptidão para a arte. 
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Foto: Desafio Cultural. 

 
PROTAGONISMO 
 
Através desta oficina as crianças e adolescentes puderam contextualizar os 

assuntos abordados através das experiências e participando do processo de 

aprendizagem não formal, mas que tem a função de agregar conceitos 

atitudinais que proporcionaram um norte para executarem ações no seu dia a 

dia dentro e fora da instituição, sendo agentes transformadores e 

multiplicadores deste conhecimento, assumindo assim o papel principal na 

construção de seu conhecimento e na execução de atividades que promovam 

melhorias em seu meio. 

 

Os atendidos realizaram as seguintes atividades. 

▪ Pesquisa sobre a origem (Família); 

▪ O que leva as pessoas a usarem drogas?; 

▪ Apresentação da música; 

▪ Cada um no seu lugar; 

▪ Jogo do contente (Satisfação e agradecimento); 

▪ Entrevista: como era a comunidade. 

 

Descobrindo a história por traz da história. Após a pesquisa realizada com os 

seus familiares, os atendidos saíram nas ruas para que pudessem entrevistar 
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os moradores e comerciantes que já estão a algum tempo na comunidade ou 

que fundaram a mesma, para que aprendessem mais da história da 

comunidade. A atividade chamou a atenção das crianças e adolescentes, pois 

conseguiram entender como a comunidade foi formada e como os pequenos 

comerciantes se instalaram, descobriram as curiosidades do nome dado à 

comunidade e como os antigos moradores lutaram para que o território 

melhorasse na questão de saneamento básico, melhoria das vias, entre outros, 

passando a admirar os moradores mais velhos. 

Os moradores os receberam muito bem e sentiram-se felizes e valorizados em 

contar as histórias e pediram que os atendidos preservassem a comunidade, 

assim como fizeram, no ano anterior, (em ação da Instituição com adolescentes 

atendidos) com a revitalização da praça e que se lembrassem sempre 

daqueles que foram cidadãos atuantes para a construção da comunidade. 

A atividade foi realizada dentro das duas comunidades atendidas (Centro e 

Leste). 
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Foto: Visita as comunidades Centro e Leste  

 
 
RECREAÇÃO  
 

O ser humano por sua natureza tem a necessidade de recrear-se , divertir – se, 

socializar- se. Através da recreação os atendidos foram inseridos ao meio 

social, com melhora nas relações interpessoais, participação ativa do grupo, 

através do brincar. O brincar para a criança é a forma como ela se relaciona 

com o mundo.  

Na oficina de recreação as crianças e adolescentes aprenderam, através de 

brincadeiras, como meio de fixação e complemento dos conteúdos discutidos 

em outras oficinas pois as mesmas se tranversalizam.  

 

Os atendidos realizaram as seguintes atividades: 

▪ Retrato da comunidade; 

▪ Mãe da rua; 

▪ Bobinho; 

▪ Queimada; 

▪ Gato e rato; 

▪ Brincadeiras da comunidade; 

▪ Retrato da comunidade. 
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Os atendidos protagonizaram as atividades de recreação pois puderam discutir 

e construir a sua comunidade a partir de suas perspectivas, através da 

brincadeira retrato da comunidade onde aplicaram sua realidade e papeis 

sociais, pode-se perceber que algumas crianças e adolescentes não 

conheciam o nome das ruas ou bairros onde moram. Para que isso fosse 

trabalhado foi utilizado como recurso o jogo da forca na oficina de cantinho 

lúdico que permitiu que os atendidos pudessem aprender e assimilar o nome 

dos bairros e ruas. Nas brincadeiras de rua as crianças e adolescentes 

planejaram juntamente com os educadores as brincadeiras que costumavam 

fazer na comunidade socializando e ensinando as crianças de territórios 

diferentes. 

          
 

           
Foto: Retrato das comunidades  
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ESPORTES  
 

Nas oficinas de esportes e recreação as crianças e adolescentes  foram 

sensibilizadas através de reflexões pré e pós  jogos,  desenvolvendo a 

autonomia, o senso de se viver em comunidade, as regras existentes e que as 

pessoas que estão na instituição também formam uma comunidade e é 

necessário que se empregue os valores aprendidos como respeito, amizade, 

companheirismo para que possam viver melhor. Durante este percurso as 

crianças aprenderam os fundamentos do voleibol. 

          

          

Foto: Esportes - aquecimento e voleibol  
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ATIVIDADE INTERGERACIONAL  
 
No mês de março as crianças e adolescentes atendidos pela Instituição 

realizaram uma atividade intergeracional juntamente com os nossos parceiros 

do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Instituto de Ação 

Social Enéas Tognini, conhecendo um serviço prestado aos idosos em nossa 

região. Em conjunto participaram de um momento de socialização, recreação, 

exercícios físicos, lazer e um delicioso café da manhã.  

Os idosos contaram um pouco sobre o serviço que eles participam como era o 

bairro quando chegaram à região apresentando às crianças e adolescentes a 

região onde residem dentro da cidade de Diadema, que não deixa de ser o 

nosso pequeno grande mundo, podendo ter a noção e fazer o reconhecimento 

de uma nova área e fazendo com que se sentissem pertencentes a este 

espaço. 

As crianças, adolescentes e idosos se divertiram bastante, se acolheram de 

uma forma espetacular, emocionaram-se ao se despedir e solicitaram um novo 

encontro.  
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Foto: Atividade Intergeracional. 
 
 
 
 

“O principal objetivo da educação é criar pessoas para fazerem coisas novas e não 

simplesmente repetir o que as outras pessoas fizeram.” 

Jean Piaget 

 

Algumas atividades não foram realizadas devido a suspensão das 

atividades coletivas presenciais no início da pandemia pelo novo 

coronavirus (Covid-19) atendendo ao decreto municipal. 

Antes da suspensão das atividades pôde-se perceber que os atendidos 

gostaram e se envolveram muito com o percurso que estava em 
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andamento e que estavam aproveitando cada atividade para construir o 

seu conhecimento, cidadania e protagonismo. 

Antes de suspender o atendimento presencial, a Instituição realizou 

atividades de orientação e conscientização quanto aos cuidados e 

prevenção ao novo vírus e cada um dos atendidos recebeu um kit higiene 

para realizarem, em casa, a prevenção e higienização necessárias. 

         
 

         
Foto: Ação contra a Covid-19. 

 
 

Através do percurso meu pequeno grande mundo os atendidos, suas famílias e 

as comunidades puderam reconhecer o seu território, olhar de forma que 

pudessem perceber não só as suas fragilidades, mas também as suas 

potencialidades do mesmo. Ao longo do percurso conseguiram entender o seu 
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papel como cidadãos, desenvolver o sentimento de pertença, dividir as suas 

angústias e ampliar a visão reconhecendo-se como agentes transformadores, 

passaram a valorizar a história de seus bairros, admirar os moradores que 

inicialmente lutaram para se estabelecerem na comunidade, aprenderam sobre 

as adversidades enfrentadas por muitos para terem uma moradia digna e 

reconheceram que precisam melhorar quanto a conservação do ambiente onde 

vivem e a necessidade de valorizar o comércio local (pequenos 

empreendedores).  

As crianças e adolescente conseguiram expor as suas dificuldades quanto a 

conviver com os pontos negativos da comunidade mostrando do ponto de vista 

deles o quanto torna-se atrativo a comercialização  e o consumo de drogas 

dentro da comunidade, através desta demanda levantada durante outras 

atividades pôde-se refletir que através dos serviços prestados pela instituição e 

entidades parceiras que podem ter uma vida diferente de seus familiares e 

amigos, através de um bate papo com uma pessoa que já foi dependente 

química durante anos, principalmente os adolescentes conseguiram enxergar 

uma nova possibilidade, que é possível viver sem ter que se envolver com o 

tráfico ou tornar-se dependente químico percebendo que as escolhas que 

fazemos hoje, terá um impacto na vida futura. 
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4.1.2 Percurso #TABEA em casa (de maio a agosto 2020) 

 
 
Justificativa  
 

Nos últimos meses o mundo presenciou uma terrível pandemia que afetou 

todas as classes sociais. As consequências do distanciamento social, da 

sobrecarga no sistema de saúde, as dificuldades econômicas e o desemprego 

trouxeram ainda mais demandas para a assistência social. 

Devido à vulnerabilidade instalada a TABEA se propôs a ir além de seus muros 

e levar às famílias atendidas uma nova forma de atendimento, dando 

prosseguimento à aprendizagem e desenvolvimento dos atendidos de forma 

integral, mesmo que distante do nosso espaço físico. O atendimento foi 

realizado de forma remota, através das redes sociais, especialmente Facebook 

e WhatsApp e presencialmente, com a entrega de kits de atividades, 

entendendo que devido ao estado de vulnerabilidade econômica grande parte 

das crianças e adolescentes não têm acesso às TIC’S (tecnologias da 

informação e comunicação). 

Por estar ativamente nos territórios a atuação da equipe social foi de suma 

importância possibilitando o levantamento das demandas e necessidades de 

cada família para oferecer o melhor atendimento possível. Diante dessa nova 

realidade, iniciamos o PERCURSO #TABEA EM CASA, levando a informação 

como forma de prevenção a esta terrível doença que afetou milhares de 

pessoas em nosso país.  

Após verificação do território, a TABEA constatou que várias crianças e 

adolescentes estavam em atividades nas ruas sem os devidos cuidados com a 

sua higiene pessoal. A temática desenvolvida objetivou conscientizar os 

atendidos quanto à importância dos cuidados com a saude através da higiene 

pessoal, rotina, alimentação, entre outros. 

Observou-se, também, que a imposição repentina de uma nova outra rotina, o 

desenvolvimento de atividades escolares nos lares, a falta de informação, falta 

de acesso à saúde, ao lazer e ao convívio escolar e social, a insegurança 
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quanto ao futuro, as dificuldades econômicas e desemprego aumentaram as 

situações de doenças emocionais e psicológicas. Nesse viés, o percurso 

objetivou conscientizar quanto a estas questões e como lidar com elas. 

 

Objetivo Geral 
 

Sensibilizar as comunidades atendidas e seu entorno sobre a pandemia, riscos, 

perigos e prevenção, levar informações importantes sobre a questão. Refletir 

sobre a postura diante desta adversidade que o mundo enfrenta, atentando-se 

para os cuidados que se deve ter para evitar a contaminação pela Covid-19, 

como a higienização e isolamento social. Levar informação à comunidade 

sobre alimentação saudável, devido as observações no território reforçar as 

questões sobre higiene pessoal e cuidados com o corpo, como alimentação, 

sono, rotina, práticas de atividades físicas. Alertar sobre a importância do 

equilíbrio e a inteligência emocional, bem como promover e ofertar ferramentas 

para os atendidos juntamente com os seus familiares. 

 

Objetivos Específicos 
 

▪ Sensibilizar os atendidos quanto aos cuidados pessoais no 

enfrentamento contra a Covid-19, informando sobre a importância do 

isolamento social e as práticas para a prevenção; 

▪ Proporcionar aos atendidos momentos prazerosos com atividades que 

possam fazer em casa com os materiais que têm à disposição; 

▪ Estimular o raciocínio lógico, memória e a criatividade; 

▪ Trabalhar com as crianças e adolescentes as questões relacionadas aos 

cuidados básicos relacionados ao corpo para seu bem estar e proteção; 

▪ Desenvolver a habilidade e responsabilidade do cuidado com a sua 

higiene pessoal; 

▪ Conhecer as consequências que a falta de higiene pode trazer a sua 

saúde; 
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▪ Relatar atividades desenvolvidas em casa, jogos, brincadeiras, 

expressar os sentimentos durante os dias de isolamento social, 

promovendo o compartilhar; 

▪ Fortalecer o sistema imune e controlar a respiração através do pular 

corda; 

▪ Despertar para uma consciência coletiva; 

▪ Sensibilizar para prevenção;  

▪ Contribuir para a diminuição dos índices da violência sexual contra 

crianças e adolescentes; 

▪ Estimular para que as crianças façam as denúncias e que os pais 

aprendam a identificar os casos de agressão; 

▪ Manter a forma física em casa durante a quarentena; 

▪ Sensibilizar os atendidos quanto aos cuidados com a alimentação; 

▪ Criar e confeccionar jogos reforçando a aprendizagem; 

▪ Vivenciar momentos agradáveis e divertidos juntamente com a família; 

▪ Saborear lanches saudáveis ofertados pela TABEA;  

▪ Ajudar a entender como lidar com sentimentos e emoções;  

▪ Proporcionar ferramentas para auxiliar a desenvolver a saúde 

emocional; 

▪  Permitir que a criança se conheça e aumentar sua percepção de 

controle sobre o que acontece com ela, contribuir com o 

desenvolvimento social da criança e do adolescente; 

▪ Diminuir os comportamentos agressivos nos lugares de socialização;  

▪ Reduzir as possibilidades de consumos de aditivos, como álcool, cigarro, 

drogas, minimizar a porcentagem de condutas antissociais, 

autodestrutivas e evitar os graves danos ocasionados por elas;  

▪ Estimular os cuidados com o corpo, conhecer e colocar em prática 

algumas virtudes. 

 
Metodologias e Estratégias 
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O percurso foi realizado de forma interdisciplinar perpassando as grades que 

compõem o Plano de Trabalho, a saber: Ações Integradas, Protagonismo, 

Espaço Cultural, Esportes, Integração Teens / Kids e Recreação. 

Como recursos metodológicos foram utilizados: contações de histórias, 

reflexões, vídeos, brincadeiras, teatro, histórias em quadrinhos. Todas as 

atividades foram enviadas semanalmente para os atendidos através das TIC’S 

e de kits impressos e/ ou com os respectivos materiais. 

 

Atividades realizadas: 

▪ Caça palavras e jogo da memória;  

▪ Desafio cultural com CD; 

(construir um covid-19 (desenho do vírus) conforme a sua percepção) 

▪ Atividades físicas;  

▪ Homenagem dia das mães;  

▪ Teatro de fantoches;  

▪ Cartilha da TABEA;  

▪ Cuidando da minha vida; 

▪ Diário; 

▪ Esportes (corda); 

▪ Vídeo com a exposição da importância de uma boa higiene.  

 

A ação proporcionou às crianças, adolescentes e suas famílias a orientação 

necessária para prevenirem–se contra a Covid-19. 

As atividades também foram voltadas aos cuidados básicos de higiene, pois as 

crianças e adolescentes em sua grande maioria não tem essa autonomia, a 

não ser que sejam estimulados a fazerem, estimulando condutas e atitudes de 

uma boa manutenção de sua higiene pessoal, evitando assim o contágio com a 

Covid-19 como também inúmeras outras doenças.  
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Foto: Ação contra a Covid-19:  teatro de fantoches e cartilha.   

                              

          

Foto: Entrega das atividades para as famílias.  
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Foto: Dinâmica a importância da higiene pessoal 

 

 

Foto: Entrega do kit de atividades e entrega do bombom. 

 

Além do kit com atividades a TABEA entregou chocolates recebidos durante a 

campanha de Páscoa. 

Durante a semana de prevenção contra o abuso e exploração sexual a TABEA 

promoveu uma semana de atividades de fácil compreensão com vídeo e 

atividades para fixação construindo conhecimentos sobre esse assunto tão 

delicado, mas abordado de forma lúdica com viés orientativo. 
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As atividades promovidas foram: 

 

▪ Cartilha contra a violência  

           
Foto: Cartilha para a prevenção de abuso sexual. 

 

▪ Vídeo informativos toque do sim e do não:  

Foi utilizado a contação de história como recurso para ensinar as nossas 

crianças e adolescentes a cuidarem e protegerem o seu corpo através de uma 

forma lúdica e prazerosa. 

            

Foto: Contação de história Pipo e Fifi. 
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▪ Massinha:  

Com a receita e o material que a TABEA entregou, o atendido deveria 

confeccionar a sua própria massinha e modelar a flor, que é o símbolo do 

enfrentamento e combate ao abuso sexual.  

             

 

        

Foto: Atividade de massinha e confecção do símbolo de prevenção. 

 

▪ Continue a história 

▪ Enigma e troca letra 

▪ Esportes e recreação 
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Através de atividades impressas e vídeos a TABEA incentivou a prática de 

esportes e atividades físicas que poderiam ser realizadas pelos atendidos em 

seus lares. 

 

            

                      Foto: Hiit 

 

 

▪ Música 

 

A música contribui de forma significativa para o desenvolvimento das crianças 

e adolescentes, pois promove o desenvolvimento na expressão corporal, 

coordenação motora, criatividade, desenvolvimento da linguagem entre outros. 

Visando esses benefícios a equipe pedagógica propôs esta atividade como 

uma forma de levar a informação através de um meio diferenciado e lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

44 

 

 

            

Foto: Música de prevenção contra o abuso sexual. 

 

Ao finalizar a semana de atividades de prevenção ao abuso sexual e dando 

continuidade ao percurso sobre os cuidados com o corpo foi abordado o 

assunto sobre alimentação saudável, visto que na maior parte do tempo em 

que a equipe esteve presente nos territórios, as crianças ora estavam sem os 

cuidados com a alimentação ora estavam comendo inadequadamente ora 

brincando o dia inteiro na rua sem parar para se alimentar e não tinham a 

consciência do quanto isso é prejudicial. 

 

▪ Benefícios de uma alimentação saudável  

▪ Desafio esportivo  

▪ Culinária  
 

Pensando na dificuldade das famílias durante este período de pandemia e no 

bem-estar das crianças a instituição enviou juntamente com os kits dois 

lanches saudáveis para que as crianças fizessem juntamente com seus 

familiares, conseguindo trazer um pouco de sabor e orientação alimentar para 

esses dias tão difíceis. 
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Foto: Culinária. Lanches saudáveis 

 

Durante este período, a TABEA, preocupada com o bem-estar dos atendidos 

preparou kits para as crianças e adolescentes com alguns mimos para 

apreciarem com seus familiares. A ação promoveu a valorização e autoestima 

dos atendidos, além do fortalecimento dos vínculos, Instituição e atendidos, 

que se sentiram pertencentes a “família TABEA”. 
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Foto: Entrega do kit guloseimas para os atendidos. 

 

 

▪ ANIVERSÁRIO DA INSTITUIÇÃO  

Que alegria: 18 anos da TABEA Diadema!!! 

Com a intenção de dividir a nossa alegria, foi separada uma semana com 

atividades que tiveram o intuito de comemorar juntamente com os atendidos 

esta data tão especial e significativa para todos que participam do dia a dia da 
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TABEA, sejam atendidos, familiares, colaboradores, parceiros, voluntários e 

outros que apoiam de outras formas. 

As atividades realizadas com as famílias, parceiros e equipe referente ao 

aniversário da Tabea estão escritas nas Atividades complementares no tema 

Aniversário da Tabea Diadema no decorrer do Relatório. 

Atividades realizadas com os atendidos durante a semana: 

               

▪ História da TABEA: como tudo começou; 

▪ Atividade para toda família; 

▪ Jogo dos potinhos;  

▪ Amarelinha africana; 

▪ Quem sou eu; 

▪ Desafio de futebol; 

▪ Torta na cara;  
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Foto: Amarelinha Africana / Jogo do pontinho /Quem é você/ Torta na cara 

 

Além das atividades realizadas, para concluir a semana festiva, a TABEA 

preparou um almoço e um bolo para cada uma das famílias atendidas. As 

refeições foram entregues nos lares pela própria equipe e por um grupo de 

voluntários.  

. 

 

ATIVIDADE PARA SENSIBILIZAÇÃO – TRABALHO INFANTIL NÃO!!! 

 

O trabalho infantil é o emprego de crianças e adolescentes em qualquer tipo de 

trabalho que impeça as crianças e adolescentes de viver a sua infância. Ele 

compromete a capacidade de frequentar a escola regularmente, pode ser 

perigoso e prejudicial mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente. 

Na semana em questão foram realizadas atividades referentes ao 

enfrentamento do trabalho infantil, com intuito de proporcionar a reflexão dos 

atendidos quanto ao assunto proposto, sensibilizar as comunidades atendidas 

sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil, desenvolver a coordenação 

motora através de atividades manuais como a pintura, recorte e dobradura, 

reconhecer quais trabalhos são considerados trabalho infantil e estimular o 

raciocínio lógico. 
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As atividades promovidas foram: 

 

▪ O que é o trabalho infantil?  

Vídeo e informativo por escrito sobre o trabalho infantil, o que é, o que 

caracteriza o trabalho infantil e como denunciar. 

 

           

 Foto: Vídeo informativo trabalho infantil  

 

▪ Atividades para fixação; 

▪ Criança não trabalha;  

 

A equipe de educadores elaborou um vídeo com a música criança não trabalha 

(palavra cantada) para que as crianças e adolescentes pudessem assimilar o 

que é trabalho infantil e que eles entendessem que lugar de criança e 

adolescente é na escola e em instituições sociais e educativas, colocando-os, 

não como meros expectadores dos vídeos mais parte integrante das 

atividades. 
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Foto: Vídeo elaborado pelos educadores com a música “Criança Não Trabalha – Palavra Cantada” 
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ESPORTES 

         

Foto: Treino progressivo educadores e atendido 

  

Encerrando as atividades sobre trabalho infantil, os educadores retornaram ao 

assunto  abordado anteriomente sobre o cuidado com a saúde e a importância 

de se manter uma rotina durante esse periodo de isolamento, como tomar 

banho, escovar os dentes, dormir e acordar nos horários adequados, 

mostrando aos pais, e às crianças e adolescentes que mantendo uma rotina 

evitarão que eles e suas familias vivenciassem momentos de estresse e 

desconforto. 

 

As atividades foram: 

 

▪ O que é rotina e a sua importância 
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▪ Atividade prática para a organização da rotina  

 

            

Foto: Atividade a importância da Rotina. 

 

 

▪ Esporte e recreação: 

Foi organizado uma atividade hiit para os atendidos através de vídeo e 

informativo impresso. A atividade proporcionou muita descontração e 

participação pelas crianças e adolescentes. 
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Foto: Treino Hiit educador/ atendido. 

   

Compondo o percurso TABEA EM CASA foi introduzido o tema sentimentos e 

emoções. Diante do cenário e consequências decorrentes da pandemia que 

proporcionaram vulnerabilidade emocional, a TABEA desenvolveu ações que 

trabalharam o assunto com os atendidos e seus familiares, especialmente a 

importância de cuidar da saúde emocional, promovendo atividades que 

levassem à reflexão sobre inteligência emocional como meio de ajudá-los a 

passar por essa situação de forma mais tranquila e equilibrada. 

 

As atividades propostas foram:        

                              

▪ Vídeo: Sentimentos e Personagens 
 

Antes de dar início às atividades com sentimentos específicos, foi realizado um 

vídeo utilizando personagens de desenhos e filmes conhecidos mostrando 

alguns sentimentos característicos deles. 
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Foto: Cenas do vídeo sentimentos e emoções. 

▪ Gráficos sentimentos; 

▪ Mímica; 

▪ Ligue;  

▪ Vídeo explicativo das atividades e vídeo sobre inteligência 

emocional. 

O vídeo explicou para as crianças e adolescentes de forma simples e lúdica o 

que é e como cuidar da saúde emocional. Os educadores sociais 

representaram situações em que surgiram diversas emoções e deram dicas de 

como se portar diante de cada uma delas.  

 

         
Foto: Vídeo minhas emoções  
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▪ Vídeos sentimentos: Medo e ansiedade; 

▪ Dominó do medo;  

▪ Desenho “que cara tem seu medo”; 

▪ Esporte e recreação – Basquete; 

▪ Vídeo Alegria e Gratidão: 

Ao tratar de cada sentimento em específico, a equipe utilizou uma plataforma 

digital “De Criança para criança,” que tem em sua essência vídeos sob a 

perspectiva das crianças. A cada semana foi postado no Facebook da TABEA 

e no grupo de WhatsApp, um vídeo que demonstrava de forma simples e lúdica 

cada um dos sentimentos abordados. 

 

          

Foto: Vídeo De criança para criança: Alegria e Gratidão  

 

▪ Árvore da alegria; 

▪ Jogo da gratidão;  

▪ Esporte e recreação: Amarelinha; 

▪ Vídeo: Raiva e tristeza; 

▪ Quando me sinto triste:  contação de história; 

▪ Bexiga; 

▪ Esporte e recreação: Boliche; 
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▪ Vídeo: Amor e gentileza;  

▪ Amor ao próximo;  

▪ Boneco das emoções;  

▪ Origami coração:  

 

         
  Foto: Vídeo explicando a dobradura/ mãe do atendido que recebeu o coração  

 

Seguindo o passo a passo do vídeo que os educadores sociais gravaram, as 

crianças e adolescentes fizeram um coração que entregaram para alguém a 

quem desejassem demonstrar amor, foi um pequeno gesto que alegrou o dia 

de muitas famílias. 

 

▪ Esporte e recreação – Tiro ao Alvo 

O educador contou a história do arco e flecha através de vídeo e as crianças 

receberam o elástico, juntamente com o kit, para que pudessem realizar a 

atividade prática em suas casas. 
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Foto: Vídeo educador ensinando o tiro ao alvo e atendido realizando em casa  

 

 
▪ Vídeo saudade e lealdade;  

▪ Carta saudade:  

Os atendidos receberam uma folha de papel e foram estimulados a escreverem 

uma carta a alguém que sentiam saudades. Aqueles que tinham dificuldade em 

escrever poderiam desenhar. Com esta atividade puderam expressar o 

sentimento da saudade relacionada a alguém ou a alguma coisa que sentiam 

falta e os colaboradores sentiram-se surpresos, pois recebemos muitas cartas 

falando da saudade que as crianças e adolescentes estavam de estar na 

TABEA, dos “tios” (equipe), das atividades e da comida. 

          

Foto: Cartas dos atendidos. 
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▪ Labirinto lealdade;  

▪ Peteca:  

Foi enviado o vídeo explicativo sobre a história, regras do jogo e como 

confeccionar uma peteca com materiais que os atendidos tinham em casa A 

atividade promoveu um momento de brincadeira e descontração para os 

atendidos e suas famílias. 

           
Foto: Confecção e jogo de peteca  

 
 

Outros sentimentos abordados foram a preguiça e disciplina, em que as 

crianças e adolescentes foram orientados quanto a como a preguiça pode 

atrapalhar a vida, o dia a dia e os objetivos que pretendemos alcançar. 

Também foi enfatizada a importância da disciplina e que ao exercitá-la a 

criança e o adolescente podem ser capazes de realizar coisas incríveis. 

▪ Vídeos sentimentos: Preguiça e Disciplina; 

▪ Quadro de hábitos; 

▪ Corpo Humano; 

▪ Balão anti preguiça: 

Foi enviado para as crianças e adolescentes um balão com alguns papeis com 

tarefas simples, mas que podiam fazer toda a diferença no convívio familiar. 
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A tarefa era encher e estourar o balão e escolher um dos papeis contendo uma 

tarefa. A atividade sorteada teria que ser realizada todos os dias daquela 

semana. As crianças gostaram muito da atividade e participaram ativamente 

enviando vídeos cumprindo a sua tarefa e ajudando no ambiente familiar. 

 

       

Foto: Atividade realizada pelo atendido Bryan 

 

▪ Vídeos sentimentos: Timidez e Coragem;  

▪ História das olimpíadas; 

▪ Vídeos sentimentos: Culpa e Honestidade; 

▪ Futebol; 

▪ Mala ou lixo: 

Os atendidos receberam uma folha com um desenho de uma mala e de um 

lixo, também havia uma lista mostrando algumas situações que poderiam trazer 

culpa ou fazer bem no seu dia a dia, sendo assim as crianças e adolescentes 

selecionaram sentimentos bons ou ruins que decidiriam levar na mala ou jogar 

no lixo. 
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Foto: Atividade realizada pelos atendidos 

 

▪ Jogo da memória 

Para contribuir com a memorização das atividades anteriores, os educadores 

desenvolveram e enviaram um jogo da memória. Dessa forma os atendidos 

puderam brincar e compartilhar conhecimento com seus familiares. 

          

Foto: Jogo da memória sentimentos  

 

O percurso #TABEA EM CASA que através de seu conteúdo pôde sensibilizar 

e orientar as crianças, adolescentes, suas famílias e comunidade quanto à 

importância dos cuidados com a saúde. Graças a atuação da equipe social nos 
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territórios foi possível observar que os mesmos ainda não tinham 

compreendido a gravidade da situação. Este percurso trouxe uma contribuição 

significativa nos aspectos pessoais referente ao autocuidado, prevenção e 

sensibilização contra a Covid-19, adaptação a nova rotina estabelecida devido 

ao isolamento social, a importância da prática de esportes e de uma boa 

alimentação durante o tempo de distanciamento social. 

Parte importante deste percurso foram as atividades relacionadas ao cuidado 

com saúde emocional dos atendidos e seus familiares, devido a fragilidade que 

a situação da pandemia causou. Entendendo que o emocional impacta 

diretamente no físico, e pode com o decorrer do tempo e acontecimentos 

acarretar prejuízos ao seu bem-estar e o das pessoas que estão ao seu redor. 

Através das atividades os atendidos desenvolveram a sua capacidade de gerir 

a sua saúde mental e emocional aprendendo a enfrentar as adversidades que 

ocorrem em sua vida com a autoconfiança, resiliência, otimismo, superação 

dos desafios. Os atendidos participaram das atividades e foram agentes 

multiplicadores dos conhecimentos que foram construídos durante este 

processo de aprendizagem significativa. 

 

 

“A saúde emocional ganha fôlego quando passamos a abraçar mais e cobrar menos, a 

encorajar mais e punir menos, a dar sempre uma nova chance para nós e para quem 

amamos” 

Augusto Cury  
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4.1.3 Percurso Protegendo com Amor (De setembro a 

dezembro 2020) 
 
 

Justificativa  
 

Durante esse ano toda a população foi surpreendida pela COVID-19 no qual 

todos foram forçados a permanecer em isolamento social, o tempo de convívio 

com a família aumentou devido às escolas, projetos sociais e outras 

instituições estarem sem o atendimento presencial. As reportagens e os meios 

de comunicação mostraram que o índice de violência familiar e maus tratos 

aumentaram significativamente, principalmente para àqueles que já se 

encontravam em situação de vulnerabilidade. Por esse motivo a TABEA visou 

promover aos nossos atendidos atividades dentro do PERCURSO: 

PROTEGENDO COM AMOR oferecendo a oportunidade de repensar os 

conceitos sobre família, para que serve e qual a sua importância, buscando 

promover a sensibilização dos atendidos juntamente com suas famílias, 

ajudando a fortalecer os vínculos, pois é na família que se inicia a proteção, o 

amor, o cuidado e o zelo por cada criança e adolescente.  

 
 
Objetivo Geral 
 

Reforçar a importância do convívio familiar, melhorar a comunicação entre os 

membros da família, proporcionar a reflexão familiar sobre os perigos da 

 internet mostrando as responsabilidades das crianças e dos pais sobre as 

postagens e controle sobre o acesso à internet e que a tecnologia tem tomado 

muito tempo das famílias. Informar para prevenir e minimizar eventuais 

violências sejam elas psicológicas, intrafamiliar, já que neste momento de 

pandemia as crianças e adolescentes estão em contato intenso com suas 

famílias e infelizmente muitos estão vulneráveis dentro de suas próprias casas. 

 

Objetivo Específico 
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▪ Levar o atendido a refletir sobre sua estrutura familiar e a conhecer a 

estrutura de outras famílias; 

▪ Ampliar a noção de seus sentimentos pela família; 

▪ Aprender a administrar seus sentimentos; 

▪ Promover a interação entre a família; 

▪ Estimular o desenvolvimento de sentimentos como: carinho, amor e 

respeito em casa; 

▪ Identificar e superar os desafios da afetividade; 

▪ Oportunizar atividades que despertam o interesse por uma melhor 

comunicação; 

▪ Vivenciar momentos agradáveis e divertidos juntamente com a família; 

▪ Sensibilizar o atendido de que pequenas mudanças de comportamento 

podem transformar o ambiente familiar; 

▪ O que é a família de acordo com o ECA: 

Os educadores gravaram um vídeo explicando o artigo 25 da lei 8.069 de 13 de 

julho de 1990, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescentes, ECA. E 

postaram na página do Facebook da TABEA. 

 

             

 

▪ Envio de fotos das famílias: 

A atividade apresentou a foto das famílias dos colaboradores mostrando que 

há vários tipos de família e que a composição de cada uma é diferenciada de 

acordo com as etapas da vida. Na sequência foi realizada uma chamada para 
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que as crianças postassem fotos das suas famílias para que pudessem se 

conhecer, socializar e entender de forma contextualizada os tipos de família.  

         

Foto: Família da colaboradora Nathaly e chamada para postagem das fotos pela orientadora social. 
 

          

Foto: famílias região centro  
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Foto: Famílias região leste.  

 

 

▪ Um amor de família (história em quadrinhos e para colorir) 

▪ COMO É MINHA FAMÍLIA? 

Com palitos de sorvete as crianças e adolescentes representaram a sua 

própria família, logo após distribuíram as funções de cada membro dentro da 

família. A atividade oportunizou a reflexão dentro do ambiente familiar e a troca 

da satisfação ou insatisfação familiar quanto à distribuição de funções e como 

enxergam a família. 

         

Foto: atividade realizada pelos atendidos “como é a minha família”.  
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▪ Esporte: handebol: 

                    

Foto: Esporte handebol 

▪ 3 desejos para a família; 

▪ Autorresponsabilidade; 

▪ A importância da comunicação no ambiente familiar;  

▪ Desafio para os pais: 

Os pais foram desafiados a escrever uma carta para seus filhos, pois às vezes 

no dia a dia não conseguimos demostrar de fato a imensidão do amor e carinho  

que sentimos pelos nossos filhos. A TABEA possibilitou aos pais esse 

momento para que os filhos saibam o quanto são amados. As cartas foram 

entregues às crianças e adolescentes pelos educadores. Para muitas crianças 

e adolescentes foi uma grande surpresa receberem um recadinho cheinho de 

amor dos seus pais/ responsáveis. 

    

Foto: Carta de Pais para filhos  

 

▪ Ligue da comunicação; 
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▪ Esporte: esgrima : 

            

Foto: Esportes – Esgrima: educador em vídeo e atendido realizando em casa. 

 

▪ ATIVIDADE EM FAMÍLIA: PACOTINHO DE AMOR DA TABEA 

Os atendidos e suas famílias receberam em suas casas o PACOTINHO DE 

AMOR da TABEA que continha uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite 

condensado e um suco em pó, para fazerem um mousse com toda a família. O  

objetivo foi proporcionar momentos agradáveis em família, tendo um tempo de 

qualidade com quem amamos. Em um levantamento feito as crianças e 

adolescentes escolheram esta atividade como uma das melhores atividades de 

2020, pois foi uma demonstração de amor da TABEA para as famílias 

atendidas. Pôde-se dizer também que foi uma atividade intergeracional, pois 

dela participaram, avôs, pais, filhos e tios. 
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Foto: Famílias realizando a atividade pacotinho de amor da TABEA.              

 

As famílias de todos os colaboradores foram envolvidas na atividade do 

pacotinho de amor da TABEA, entendemos que toda a equipe deve estar 

engajada nos percursos sabendo o que está sendo desenvolvido e participando 

ativamente do processo, além de proporcionar a eles também um momento 

agradável juntamente com a família. Os colaboradores gostaram muito da 

atividade. 
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Foto: Famílias de alguns colaboradores.   

 

No ano 2020 o banco de alimentos de Diadema foi um parceiro assíduo da 

TABEA, e em uma das doações conseguimos complementar a atividade 

PACOTINHO DE AMOR DA TABEA presenteando as crianças com deliciosas 

maças do amor feitas na instituição com muito amor e carinho por nossos 

colaboradores, o intuito foi através deste pequeno gesto demonstrar o quanto 

cada criança e adolescente é importante.   
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Foto: Confecção de maçãs do amor. 
 

 

Durante o mês de outubro foram realizadas atividades no percurso 

protegendo com amor, que visou o fortalecimento dos vínculos familiares, 

educando para a prevenção e diminuição dos índices de violência familiar, 

maus tratos, traumas psicológicos entre outros.   

Através destas atividades proporcionamos a oportunidade de toda a família 

refletir sobre as dinâmicas familiares, a importância da afetividade o quanto ela 

reflete positivamente quando expressada e negativamente quando há ausência 

desta.  

Repensar os conceitos sobre família, reavaliar a forma de agir diante de quem 

tanto amamos e promover oportunidades para que possam, aos poucos, 

quebrar as barreiras em seus relacionamentos e possam viver 

harmoniosamente. 

O objetivo foi que através destes conhecimentos os atendidos fossem munidos 

das ferramentas necessárias para a resolução dos seus problemas de forma 

agradável. 

 

▪ SEMANA DA CRIANÇA – TABEA E CIA  

Também, durante o mês de outubro, foram realizadas atividades voltadas para 

o Dia das Crianças. Através do programa TABEA E CIA, criado para essa 

ocasião especial, foram realizados sorteios entre as crianças de cada turma 
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para que os educadores fizessem a ligação com a autorização dos 

responsáveis, a fim de que participassem das brincadeiras propostas e 

ganhassem prêmios ao rodar a roleta e estivessem em interação com o seu 

educador e a instituição. 

As crianças e adolescentes participaram e gostaram muito das brincadeiras, 

além dos prêmios que ganharam. A atividade foi realizada durante toda a 

semana que antecedeu o dia das crianças. 
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Foto: Participantes TABEA e CIA. 
 

Durante a semana das crianças também foram postadas sugestões de 

brincadeiras para que os atendidos pudessem se divertir em casa com seus 

familiares.  

▪ Stop; 

▪ História com objetos; 

▪ Escravos de Jó; 

▪ Vira copo com jogo da velha: 

           

Foto: Brincadeira sugerida “Vira Copo” 
 

 

No dia 13 de outubro a TABEA entregou 250 kits de presentes para 

homenagear as crianças e adolescentes atendidos na instituição, foi 

gratificante ver a alegria das crianças e adolescentes ao receberem os 

presentes, mas isso só possível graças à colaboração dos nossos parceiros e 
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apoiadores que contribuíram gentilmente para que tudo fosse realizado da 

melhor forma. 

Os kits de presentes continham:  

Crianças: um livro, uma caixa bis, uma slime (espécie de massa de modelar) e 

um brinquedo; 

Adolescentes: um livro, uma caixa de bis, um uno/ dominó e um Lip Tint (brilho 

para os lábios) para as meninas. 
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Foto: Presentes doados pelos parceiros e itens dos kits  

 
          

 

             

Foto: Crianças e adolescentes regiões centro e leste recebendo os kits 
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Além das crianças e adolescentes atendidas diretamente, a TABEA conseguiu 

atender mais 80 crianças e adolescentes, irmãos dos atendidos, com um kit 

diferenciado contendo uma caixa de bis, pipoca, bala, pirulito e uma bola ou 

boneca. 

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      

Foto: Irmãos das crianças atendidas recebendo o presente. 

 

Encerrando o dia das crianças com a entrega dos presentes, a TABEA retornou 

para as atividades do percurso protegendo com amor, tratando a questão: 

Tipos de Pais. 

 

▪ Se o seu responsável fosse um personagem? 

Através da atividade as crianças e adolescentes deveriam retratar os seus 

responsáveis através do desenho de personagens de desenho, filme, série, de 

acordo com as suas características e de forma lúdica. Após, o responsável 

realizou, juntamente com seu filho, uma reflexão sobre o seu comportamento 

diante de sua família. 
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Foto: Vídeo explicativo e atividade realizada pelos atendidos. 

▪ TIPOS DE PAIS:  

Uma psicóloga preparou um vídeo para reflexão sobre a tarefa de educar os 

filhos, demonstrando os tipos de pais que existem, o quanto e como eles 

podem interferir positivamente e negativamente na vida dos filhos. O assunto 

foi dividido em três partes: 

Primeiro: falando sobre o privilégio de serem pais e/ou responsáveis por uma 

criança/ adolescente e que estes são verdadeiros tesouros e, quando alguém 

tem um tesouro deve cuidar dele.  

Segundo e terceiro: sobre os tipos de pais e o que seus comportamentos 

podem interferir na vida das crianças e adolescentes. 

            

Foto: Vídeo de sensibilização para os pais e atendidos. 
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▪ ESPORTES – GOLF 

Os educadores preparam um vídeo onde foi enviado no grupo do WhatsApp 

para os atendidos. O vídeo foi sobre a história do Golf e, ao final o educador 

mostrou uma maneira prática para os atendidos conseguirem desenvolver o 

esporte em casa.  

        

Foto: Vídeo sobre o Golf. 

 

▪ Pais X mães / responsável 

Foram enviados para os atendidos, realizarem juntamente com suas famílias, 

um desafio com perguntas sobre os pais. A atividade pode ser realizada com 

farinha, que teria como desafio sujar o rosto dos participantes que se 

identificassem mais com a resposta. As perguntas foram relacionadas ao 

convívio familiar promovendo um momento de diversão e conhecimento entre a 

família. Foram dadas outras opções para substituir o sujar o rosto, como beber 

água toda vez que errasse, colocar uma bala na boca. Cada família pode 

escolher como realizar o desafio. 
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Foto: Pais e crianças brincando e realizando os desafios. 

 

▪ Tênis de mesa; 

▪ Tipos de pais; 

▪ Gráfico: 

 

As crianças e adolescentes receberam um desenho com uma silhueta de pai, 

mãe ou responsável. A folha também continha um gráfico escrito com alguns 

tipos de pais e cada tipo de pai tinha uma cor representando-os. Todos tiveram 

que pintar o desenho conforme o que eles achavam de seus pais utilizando as 

cores da legenda. 

          

Foto: Atividade realizada pelos atendidos. 
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▪ Pebolim: 

Os educadores produziram e enviaram um vídeo sobre a história do Pebolim, e 

como praticá-lo em casa. A TABEA forneceu o palito de churrasco necessário 

para que em casa pudessem juntar com os materiais recicláveis. 

          

Foto: Vídeo explicativo como montar o pebolim. 

 

Durante os últimos meses continuamos a tratar de assuntos relacionados a 

família, proporcionando a reflexão e a melhora dos vínculos familiares, 

buscando tratar questões pertinentes ao meio em que as crianças e 

adolescentes atendidos pelo serviço estão inseridos, visando que algumas 

crianças e adolescentes sofrem em casa por não terem com quem conversar, 

por todos estarem pensando somente em seus interesses, com os vícios e a 

violência. 

Com as demandas levantadas durante o percurso percebeu-se que muitas 

famílias têm a consciência que precisam melhorar e retomar o que se perdeu 

com o passar do tempo e com a entrada da tecnologia no ambiente familiar, 

mas que não sabiam ao certo como fazer e nem por onde começar essa 

mudança, então com temas relevantes e delicados, porém de forma lúdica e 

sutil conseguimos entrar na maioria dos lares e mostrar que eles sempre têm a 

oportunidade de recomeçar como família. 
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▪ Vídeo: sugestão para o fortalecimento dos vínculos familiares 

Os educadores produziram um vídeo simulando uma família com bons vínculos 

familiares, também havia algumas dicas de momentos e atividades que 

poderiam melhorar a dinâmica e a interação familiar, além de aproximar ainda 

mais as crianças de seus responsáveis, intensificando os vínculos e a 

confiança. 

            

Foto: Vídeo sugestão para atividades familiares. 

 

▪ Pílulas da felicidade 

Foi confeccionada pelos educadores uma caixinha de “remédio” que continha 

uma cartela de chiclete que representava comprimidos e uma bula da felicidade 

com sugestões de atividades para os pais fazerem com os filhos. A atividade 

foi bem positiva, tivemos atendidos que passearam com a família, outros 

preparam os pratos preferidos dos filhos, entre outras atividades. 
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Foto: Pílulas da felicidade e passeio em família. 

 

▪ Vídeo família desconectada: 

Os educadores deram continuidade ao vídeo da família da semana anterior, 

porém mostrando situações e coisas que tem roubado e enfraquecido os 

vínculos familiares, facilitando assim a identificação de alguns inimigos da 

conexão familiar. Apresentando, também, algumas atitudes que poderiam ser 

tomadas para que a conexão seja reestabelecida. 

          

Foto: Vídeo com atitudes que podem desconectar a família. 

 

▪ Forca; 

▪ Bocha; 
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▪ Futevôlei; 

▪ Vídeo: tipos de vícios; 

Vídeo explicativo sobre o que é vício e o quanto eles podem influenciar 

negativamente o ambiente familiar, foi mostrado também que nem sempre os 

vícios estão atrelados ao alcoolismo e as drogas, mas sim a tudo que rouba o 

nosso tempo como celular, jogos, trabalho... 

           

 

▪ Jogo da família: 

Foi enviado a cada família um jogo, incentivando a participação de todos que 

moravam na casa. O jogo era composto por algumas cartas para que fossem 

respondidas à cada integrante da família, no final do jogo deveriam abrir o 

envelope com o desafio que era que cada integrante deveria ficar ao menos um 

dia sem que fizesse aquilo que a família considerou ser um vício. Recebemos 

um retorno muito positivo das famílias, participando e cumprindo o desafio 

relataram que foi um tempo para conhecer melhor a cada um e para refletir 

sobre como usar o tempo de forma mais equilibrada. 
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Foto: Fotos famílias atendidas participando do jogo. 

 

VÍDEO: TIPOS DE VIOLÊNCIA e ATIVIDADE DE FIXAÇÃO: 

 A atividade teve como objetivo educar para prevenção. Foi ressaltado o que é 

violência e quais os tipos através de vídeo e de forma bem simples para que 

fosse de fácil compreensão. Foi reforçado que a violência enfraquece e deixa o 

ambiente familiar ainda mais vulnerável além de incentivar as famílias a 

pedirem ajuda quando necessário além de orientar educar para que nunca se 

coloquem em posição de agressor.  
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Foto: Sensibilização contra todos os tipos de violência. 

 

            

Foto: Vôlei cego. 

Em todos os percursos foram lançados desafios recreativos para que as 

crianças e adolescentes pudessem se divertir com toda a família com os 

objetos que eles têm em casa. 

Alguns dos desafios foram: 

▪ Desafio do papel higiênico;  

▪ Desafio do copo de água;  

▪ Corrida de copos;  

▪ Desafio bola no copo;  

▪ Vôlei cego. 
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Foto: Desafios Recreativos - papel higiênico/ corrida do copo/ copo de água/ vôlei cego. 
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O percurso protegendo com amor foi a forma encontrada para reforçar os laços 

familiares, prevenir todos os tipos de violências e proporcionar momentos de 

diálogo e descontração no ambiente familiar, foi surpreendente a cada 

atividade, pois este percurso exigiu um empenho e colaboração de toda a 

família, que se mostraram motivadas e participativas. 

Muitas famílias relataram que este percurso lhes deu a oportunidade de 

retomar o relacionamento familiar que já não existia mais, ou de rever onde 

poderiam melhorar, corrigir aquilo que já não estava tão bem. As atividades 

proporcionaram tempo de qualidade em família que pela agitação do dia a dia 

às vezes acaba ficando em segundo plano.  

As famílias relataram que puderam sentir o amor transmitido em cada atividade 

realizada e que foi de extrema importância para o estreitamento dos vínculos. 

Ressaltamos que esses momentos foram marcados para sempre na vida de 

cada criança, adolescente e suas famílias, pois vínculos foram fortalecidos e 

resgatados ao longo deste percurso.  

 

 

“O ambiente social da criança codetermina a sua existência e fornece o 

primeiro meio de satisfação das suas necessidades.” 

Henri Wallon 
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4.2  Atividades complementares 

 
4.2.1 Festa dos aniversariantes 

A festa dos aniversariantes até 2019 era realizada bimestralmente, uma data 

aguardada por todos com o objetivo de trazer aos atendidos uma valorização 

pessoal, autoestima e reconhecimento, fazendo com que se sentissem 

importantes e que tivessem uma comemoração especial pelo seu aniversário. 

Com a pandemia, os contatos ficaram restritos e as atividades presenciais 

suspensas, mas a TABEA, no intuito de continuar desenvolvendo sua missão, 

levou as festas de aniversários nas casas dos atendidos. Os aniversariantes de 

cada mês receberam em sua casa uma linda lembrancinha preparada com 

muito carinho e dedicação e um bolo para que a criança e o adolescente 

pudessem comemorar juntamente com suas famílias. 

Essa atividade tem como objetivo ressaltar um dos valores institucional, 

valorizar a pessoa, reconhecer a sua importância e celebrar a sua vida. 

Durante todo o ano é perceptível em cada criança a auto estima elevada, a 

alegria em ser reconhecido, o desenvolvimento sadio emocional, a melhora na 

conivência e relação interpessoal. Um simples ato que muitas vezes passa 

despercebido gera na criança e adolescente autoconfiança e desenvolvimento 

socioemocional. 
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As reações das crianças e de suas famílias demonstrou de maneira clara que 

os objetivos foram alcançados desenvolvendo nos atendidos um senso de 

pertencimento, acolhimento e valorização fazendo-os se sentirem como seres 

únicos e especiais. 

 

4.2.2 Aniversário da Tabea Diadema 

Além de realizar atividades comemorativas a TABEA proporcionou aos 

atendidos e seus familiares uma comemoração especial, para que juntos 

pudéssemos celebrar os 18 anos da instituição. Foi preparado um almoço com  
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o prato preferido das crianças e adolescentes (arroz de forno). Foram 798 

marmitas individuais de almoço e 180 deliciosos bolos de chocolate para a 

família. 

O almoço e o bolo foram entregues pela equipe de trabalho e por voluntários 

nas residências no período da manhã, num sábado. O evento exigiu um 

planejamento bem detalhado, seguindo todos os protocolos de higienização e 

prevenção a Covid-19 e com uma logística que não promovesse aglomerações. 

Todos os colaboradores e voluntários receberam os equipamentos de 

prevenção de acordo com as orientações dos órgãos de saúde e da 

Organização Mundial de Saúde. 

Foi uma sensação maravilhosa ver o carinho, surpresa e emoção de cada um 

dos atendidos e suas famílias. As famílias ficaram muito gratas e se sentiram 

valorizadas, pois mesmo com as dificuldades estabelecidas pela pandemia a 

instituição não permitiu com que elas ficassem de fora da comemoração. A 

atividade proporcionou elevação da autoestima, sentimento de pertencimento, 

acolhimento, respeito, valorização da pessoa e cuidado. As famílias se 

sentiram mais motivadas depois dessa ação e se tornaram mais próximas da 

equipe, vendo o esforço da instituição no preparo muitas mães se colocaram a 

disposição para serem voluntárias e a ação possibilitou um olhar diferenciado 

das pessoas que participaram no dia, fazendo com que se tornassem 

voluntários e tivessem um envolvimento maior com a instituição. 

As atividades realizadas com as crianças na semana que antecedia o 

aniversários estão descritas no Percurso de atividades #Tabeaemcasa no início 

do Relatório. 
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Foto: Kits de aniversário e famílias recebendo os kits de aniversário da TABEA. 

 

Depoimento das famílias 

 

"Obrigada pelo almoço, estava muito bom amamos! Que Deus abençoe sempre todos 

vocês"  

(Mãe do atendido Sérgio Guilherme) 

 

"Vocês não existem, vão me fazer chorar mais uma vez, obrigada pelo carinho e 

cuidado com os meus filhos e com a minha família" 

(Mãe dos atendidos - Samuel, Valéria e Miguel 
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5. DOAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

5.1 Cestas básicas 

A instituição durante o período de pandemia esteve com o olhar bem atento a 

todas as famílias atendidas, pois nesse período com o impacto sofrido na 

economia muitas pessoas perderam seus empregos, foram infectadas pelo 

vírus da covid 19 ou tiveram suas jornadas de trabalho reduzidas, impactando 

drasticamente em sua renda. Dessa forma durante todo o ano de 2020 e 

atualmente a instituição tem realizado campanhas para arrecadar alimentos e 

captação de recursos para compra dos mesmos com o objetivo de auxiliar a 

famílias nesse momento tão difícil, possibilitando assim, atender todas as 

crianças, adolescentes e suas famílias com entrega cestas básicas, frutas, 

legumes, verduras, pães e laticínios. 

As famílias que moravam próximas retiravam as doações na instituição e as 

que moravam mais distantes recebiam em casa pela equipe social e 

pedagógica todos paramentados e seguindo os protocolos de higienização. 

Para as famílias esse era um momento de muita alegria e alívio, pois muitos já 

não tinham como prover o alimento em suas casas, e com a quarentena 

estabelecida, as crianças sem ir a escola, as famílias concentradas em casa o 

tempo todo, aumentou muito o consumo, gastos pessoais, entre outros. Então 

todos os alimentos doadas eram recebidos com muita gratidão. 

Nesse período a instituição também auxiliou as famílias na compra de 

medicamentos, transporte para tratamentos de saúde e sempre esteve atenta 

as necessidades de cada família através do acompanhamento e 

monitoramento, bem como recebeu e fez os devidos atendidos para várias 

pessoas que procuraram a organização por demanda espontanea da 

comunidade. 
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Foto: Entrega de alimentos. 

 

 
5.2 Kits de frutas 

Durante o período de pandemia, a TABEA estreitou os laços com o banco de 

alimentos de Diadema e com outros parceiros e pôde, através destas 

parcerias, atender todas as crianças, adolescentes e suas famílias. 

Com o recebimento das doações, a TABEA surpreendeu seus atendidos com a 

entrega de cestas de frutas a todos os atendidos, em seus lares. 

Esse momento simples proporcionou grande alegria para os atendidos, pois 

muitas famílias em situação de vulnerabilidade e com o desemprego devido a 

pandemia, ofertava em seus lares apenas a alimentação básica, o que estava 

ao seu alcance e receber frutas frescas, higienizadas e em suas residências se 

tornou algo extraordinário no momento em que isso já não fazia mais parte do 

seu dia a dia. A ação contribuiu para que as crianças tivessem uma 

alimentação saudável, diversificada e balanceada, auxiliou as famílias nas 

despesas alimentícias, oportunizou o acesso a direitos básicos de toda criança 

e adolescente. 
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Foto: Entrega Cestas de frutas região centro e leste. 

 

5.3  Kits de doces  

Através de doação recebida, a TABEA presentou seus atendidos com um kit 

contendo bolo de chocolate, suco e balas com o intuito de “adoçar” um pouco a 

situação que a pandemia promoveu especialmente o distanciamento social. 

Na pandemia muitas pessoas se sensibilizaram a fazer doações de cestas 

básicas, pois em diversos momentos o comércio estava fechado, muitas 

empresas reduziram a jornada de trabalho e os salários de seus colaboradores 

e muitas pessoas perderam seus empregos. Mas nos surpeendemos com a 

doação de algumas pessoas, que nos mostraram uma atenção para a nova  
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rotina das famílias que estavam em casa o tempo todo, com a mudança 

repentina das crianças de não poderem ir a escola, sair de casa e passear. 

Dessa forma quiseram proporcionar um momento de doçura em meio ao caos 

estabelecida pela pandemia. Esse carinho fez com que as crianças se 

sentissem abraçadas nesse momento tão difícil, esse olhar permitiu com que 

elas se sentissem revigoradas e esperançosas por dias melhores. 
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Foto: Entrega kit de doces. 

 

 

6. NATAL NA TABEA 

No mês de dezembro, visando promover um Natal diferenciado aos seus 

atendidos, a TABEA realizou uma grande campanha que, com a contribuição 

de muitos doadores e parceiros, presentou todos os atendidos, seus irmãos e 

familiares. 

As crianças e adolescentes atendidos pela TABEA (250 usuários) receberam 

um presente de Natal contendo: um brinquedo ou jogo educativo, duas 

camisetas, um chinelo, uma caixa de bombons, uma máscara facial lavável e 

um kit de higiene (Shampoo, sabonete, creme dental e escova). 

Para os irmãos, até 15 anos foram entregues cerca de 130 brinquedos/jogos 

educativos e, para as famílias foi entregue uma cesta contendo os alimentos 

para uma refeição especial de Natal contendo: uma ave temperada, cinco 

quilos de arroz, um refrigerante de dois litros, um quilo de macarrão, molho 

pronto de tomate, um pacote de farofa temperada, um panetone e um kit de 

higiene. 

Em cada sorriso pôde-se perceber a satisfação e a gratidão de cada criança, 

adolescente bem como de suas famílias. Após a ação a instituição teve um 

retorno muito grande por parte das famílias, que se sentiram acolhidas, 
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valorizadas, amadas. Receber a cesta não foi apenas uma sensação de alívio 

por poder prover a alimentação para sua família, mas sim o fato de poder 

mesmo com dificuldades e em meio a uma pandemia celebrar o natal com uma 

ceia, estar reunido com sua família e esperar por um ano melhor. Esse olhar 

com os atendidos vai além da oferta de um programa, atividade, ação é olhar 

para o ser humano como ser único e integral.  
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Foto: Kits de Natal e entregas dos presentes  

 

6.1  Cantata de Natal 

Todos os anos, no mês de dezembro, a TABEA prepara, juntamente com os 

atendidos, uma apresentação especial de Natal para os familiares, comunidade 

e convidados diversos. Como em 2020 não era possível realizar esse tipo de 

atividade de forma presencial, a equipe se mobilizou para realizar uma cantata 

interativa se valendo dos recursos digitais disponíveis com a participação das 

crianças e adolescentes atendidos. 

Foi gravado um teatro curto e objetivo, mas que ficou muito bem elaborado e 

que se tornou o primeiro lançamento da TABEAFLIX. 
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Para que pudessem curtir em família, a série especial de Natal, foi enviado um 

combo de presente que só poderia ser aberto juntamente com a família 

próximo à hora da estreia. Houve grande participação de muitas famílias 

assistindo a cantata ao vivo.    

Em todas as atividades desenvolvidas durante o ano, a instituição visou o 

fortalecimento de vínculos familiares, aproveitando o momento em que muitas 

famílias estavam em casa e proporcionando atividades em que pudessem 

realizar juntos. Na cantata as famílias foram incentivadas a assistirem juntos, 

receberam um combo com pipoca e suco para que pudessem remeter a 

sessão cinema. Os resultados alcançados são imensuráveis, mas muitas 

famílias compartilharam que resgataram momentos que não existiam mais em 

família, puderam olhar para seus filhos e escutar os seus anseios, se divertiram 

em casa, as crianças comentaram que os pais estavam mais próximos, 

atenciosos e afetivos       
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Foto: Atividade de Natal. 
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Depoimento das famílias  

 

”Adorei tudo, vocês são muito maravilhosos que todos tenham um belo natal” 

Simone – Mãe da atendida Beatriz  

 

“Amamos vocês obrigada por tudo gratidão sempre” 

Lúcia – Mãe da atendida Maiany. 

 

“Muito obrigado por tudo q vocês fazem que o Senhor abençoe grandemente a vida de 

vocês todos” 

Gislaine – Mãe dos atendidos Pedro e Bryan  

 

 

7. OFICINA DE ESPORTES 

A oficina de esportes foi realizada através de parceria e apoio recebido de 

pessoas físicas. 

No início do ano a oficina de esportes contou com a participação de 80 

crianças e adolescentes, divididos em três períodos sendo uma turma no 

período da manhã e duas turmas à tarde. 

Já, no período de pandemia, as atividades realizadas adotaram modelos de 

treinos e circuitos psicomotores para fazerem em casa e manter a forma física 

e a saúde. Também foram trabalhadas várias modalidades esportivas contando 

a história, as principais regras e, ao final, apresentando aos atendidos um 

desafio relacionado à cada um dos esportes. Cada semana foi disponibilizada 

uma atividade diferente na área esportiva e de recreação. Além dessas 

atividades toda semana foram lançadas, em formas de desafio, algum modelo 

de recreação para os atendidos se divertirem com a família. O trabalho em 

equipe na preparação e na apresentação prática dos esportes e das atividades 

recreativas foi muito importante durante o desenvolvimento desse programa. 

As atividades foram desenvolvidas de forma remota através de vídeos e  
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postagens nas mídias sociais bem como através da entrega de itens e 

atividades impressas nas casas dos atendidos. 

Os atendidos pela oficina de esportes também participaram das atividades 

complementares e datas comemorativas. Além disso, receberam atendimento 

social, ligações telefônicas e através do WhatsApp pela equipe social e 

pedagógica para acompanhamento pessoal e familiar. As famílias receberam 

orientação quanto à prevenção, apoio, alimentos e itens de higiene quando 

necessário. 

Mesmo com o viés esportivo e com seus objetivos claros estabelecidos, com a 

suspensão das atividades presenciais, ficamos extremamente felizes com a 

participação dos atendidos da Oficina de Esportes  que possibilitou uma 

aproximação maior com a equipe, pois os mesmos antes da pandemia tinham 

interação apenas com seu educador de esportes e atividades duas vezes por 

semana. As crianças e adolescentes também puderam sentir a diferença, 

demonstraram muito interesse nas atividades propostas, sentiram se acolhidas 

e importantes, possibilitou a equipe conhecer mais sobre seu contexto, território 

e família e assim ter ferramentas e subsídios para qualificar seu atendimento. 

 

           

Foto: Ações realizadas devido a Pandemia – kit higiene e cestas. 
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Foto: Dia das Crianças e festa dos aniversariantes. 

 

          

Foto: Entrega das atividades. 

 

8. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 
 
O curso de Informática Básica foi realizado em parceria com o SENAI Manuel 

Garcia Filho e Tecnoset. Para participar do curso o aluno precisava possuir um 

CPF válido, ter 14 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental I.  A 

TABEA possui um laboratório de informática equipado com 11 computadores 

(10 para uso dos alunos e 1 para uso do instrutor) e um projetor. As aulas 

seguem o conteúdo básico de escolas profissionalizantes permitindo aos 

participantes um aprendizado dos principais programas bem como do uso de  
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internet. Em 2020 iniciamos com duas turmas de dez alunos cada, mas com a 

suspensão das atividades presenciais devido ao Decreto Municipal, não foi 

possível concluir o curso presencialmente. 

Não houve possibilidade de desenvolver o curso de forma remota pois a 

maioria dos alunos não dispunha de equipamento (computador ou notebook) 

tampouco acesso à internet. 

O curso presencial é muito requisitado pela comunidade, já tínhamos quatro 

turmas para realizar o curso em 2020 e lista de espera para as próximas 

turmas. O curso é muito procurado pois, gratuitamente, possibilita qualificação 

e formação profissional aos atendidos além da certificação que contribui para 

uma rápida colocação no mercado de trabalho. 

A TABEA, observando a demanda local, constatou que havia muitos idosos 

interessados pelo curso e formação na área da informática, de modo que 

iniciou em janeiro um curso para a terceira idade. O curso foi elaborado para 

sanar questões simples do dia a dia sendo que as aulas foram preparadas de 

maneira a atender as dificuldades expostas pelo próprio grupo. A turma foi 

formada por nove alunos, com duração de uma hora, uma vez por semana. A 

satisfação e entusiasmo dos alunos nessa faixa etária foi surpreendente 

especialmente porque com as aulas eles passaram a ter mais facilidade em 

utilizar a tecnologia, falar com seus familiares e amigos e realizar atividades de 

forma remota. As atividades foram suspensas no início da pandemia e serão 

retomadas assim que possível conforme orientações dos órgãos públicos. 

A demanda para o curso de informática tem aumentado significativamente, 

visto que a qualificação nessa tem sido muito requisitada em várias áreas de 

empregos. Além de oportunizar qualificação profissional, o curso também tem 

como resultado a  satisfação e autonomia dos alunos, acesso a informação, 

pois hoje vivemos em uma sociedade tecnológica, inclusão, ampliação de 

oportunidades, destaque no mercado de trabalho, entre outras. 
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Foto: Curso de informática SENAI e terceira idade  
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9. CURSO DE AUXILIAR DE MARCENARIA 

 

O Curso foi realizado em parceria com o Instituto Leo Madeiras e com a EBM 

MASA International. Com carga de 220 horas e aulas diárias em período 

matutino ou noturno foi planejado para qualificar 80 jovens e adultos a partir de 

18 anos para inserção no mercado de trabalho. Com um cronograma de aulas 

teóricas e práticas através de interpretação e esboços de croquis e desenho 

técnico além do desenvolvimento de projetos, colagem, acabamento e 

confecção de móveis dentre outras atividades. 

Em 2020 houve uma turma com quinze alunos, que concluiu o curso antes da 

suspensão das atividades presenciais. 

Não foi possível a realização do curso de forma remota por causa da 

especificidade do conteúdo que exige maquinário e materiais adequados.   

Muitos alunos que participaram do curso nos anos anteriores conseguiram 

emprego e outros iniciaram pequenos empreendimentos, por isso a formação 

no curso de marcenaria bem como a certificação é extremamente relevante 

para a comunidade, contribuindo para autoestima e capacitação profissional 

dos alunos, principalmente daqueles que estão fora do mercado de trabalho. 

Os alunos criam vínculos com a instituição, professor e mesmo finalizado o 

curso eles retornam, muitos contribuem na execução e montagem de móveis 

para a organização e também para famílias que necessitam de auxílio nessa 

parte. Muitos relatam que sua autoestima melhorou depois do curso, que 

conseguiram emprego na área de marcenaria e assim vamos celebrando cada 

conquista. 
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10. OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS  

 

10.1 Espaço de acolhida / acompanhamento: 

O Acolhimento foi realizado pela Assistente Social e pela Orientadora Social, 

que ofereceram atendimento às famílias especialmente com orientações, apoio 

e, quando necessário, encaminhamentos para a Rede de Serviços do 

Município. Todo o atendimento foi realizado na sala de Serviço Social de forma 

com que a família não se sentisse constrangida e tivesse privacidade e sigilo 

no seu atendimento. 

Além disso, a TABEA ofereceu atendimento à comunidade em geral 

oferecendo orientações, encaminhamentos e doações em produtos de 

necessidade básica para famílias, visto que foi um ano muito difícil, no qual 

muitas pessoas ficaram desempregadas e outras tiveram jornada reduzida. Foi 

realizado o monitoramento das famílias que foram infectadas pela Covid-19, ou 

que apresentavam sintomas bem como de outras doenças, através de ligações 

telefônicas e grupos das famílias pelo WhatsApp. 

Assim que a situação da pandemia foi melhorando conforme flexibilizações 

publicadas em decretos pelo governo do Estado de São Paulo e Município de 

Diadema a TABEA foi diversificando seu atendimento, retornando com 

atendimentos presenciais individualizados e/ou em pequenos grupos e com 
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realização de visitas domiciliares para atendimento socioassistencial assim 

como para a entrega de kits semanais, seguindo todos os protocolos de 

higienização e prevenção. 

Os atendimentos realizados no espaço de acolhida permitem identificar 

necessidades individuais e familiares que precisam de ações personalizadas 

como, por exemplo, o falecimento do pai, em março, em decorrência de 

complicações pela Covid-19, de uma das crianças atendidas pela TABEA onde 

pudemos prestar todo o auxílio necessário não somente com alimentos e 

outros itens necessários mas com escuta e apoio emocional ou o de uma mãe 

de uma outra criança atendida, que descobriu um câncer (leucemia) em julho e 

recebeu todo acompanhamento, encaminhamentos, doações, transporte para 

tratamento quimioterápico, entre outras ações.  

A instituição atua de portas abertas e possui uma demanda grande de procura 

para atendimento social, tanto no que se refere a orientações, 

encaminhamentos a outros órgãos, procura por serviços ofertados e até 

mesmo somente a escuta, cada dia que passa percebemos a necessidade das 

pessoas em terem alguém para desabafar, que os ouça sem julgamentos, que 

apenas escute seus anseios. 

Muitas pessoas que procuram a instituição ressaltam que são bem atendidos, 

que os colaboradores são atenciosos, e que sentem-se seguras, felizes e 

acolhidas no espaço. 
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10.2 Reunião e formação de equipe 

 

Durante o ano foram realizadas semanalmente reuniões com a equipe, visando 

melhorar o atendimento, compartilhar as experiências, ajustar os mecanismos 

e fluxos da organização e planejar ações para as atividades desenvolvidas. 

Foram momentos também de replanejar e monitorar as ações, discutir novas 

estratégias de atuação, reformular o plano de trabalho institucional para 

adequação constante às normas e orientações de funcionamento vigentes. 

Também foram oferecidas formações possibilitando qualificação no trabalho, 

construção de novos conhecimentos, fortalecimento da equipe e crescimento 

profissional. As formações e cursos foram realizadas de forma online em março 

e abril quando a TABEA utilizou como ferramenta o teletrabalho diante da 

suspensão presencial de todas as atividades. 

Nos meses seguintes as reuniões e formações foram realizadas em pequenos 

grupos respeitados os protocolos sanitários. 

A TABEA investiu na qualificação e atualização profissional da equipe 

proporcionando cursos em diversas áreas conforme a área de atuação.  
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Foto: Equipe  

 

10.3 Reunião Socioeducativa 

As reuniões socioeducativas foram planejadas para serem realizadas 

bimestralmente. Com a pandemia o atendimento foi realizado individualmente 

através dos grupos de famílias pelo WhatsApp e ligações. Houve a realização 

de cinco grupos com vinte participantes cada, totalizando cem pessoas durante 

o mês de dezembro com o objetivo de explicar como seriam realizadas as 

atividades ao final do ano, a entrega de presentes, bem como sanar as dúvidas 

e demandas apresentadas. 
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Foto: Reuniões socioeducativas regiões centro e leste  

 

10.4 Articulação em Rede: 
 
 

ORGANIZAÇÕES NATUREZA DA 
INTERFACE 
NTERINTERFACEINTERF
ACE 

CREAS Parceria 

CRAS Parceria 

UBS SERRARIA Parceria 

RECAD Parceria 

CENTRO CULTURAL 
SERRARIA, RUYCE E 
PORTINARI 

Apoio  

CONSELHO TUTELAR  Encaminhamentos  

BANCO DE ALIMENTOS Parceria 

SASC Convênio  

SASC / VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL 

Parceria 

CASA BETH LOBO Parceria 

CMDCA Composição / Conselheiro 

CMAS Participação 

INSTITUTO FILANTROPIA Formação 

TEATRO CLARA NUNES Apoio  

BIBLIOTECA SERRARIA E 
PROMISSÃO 

Apoio  



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

113 

SENAI DIADEMA Parceria 

INSTITUTO LEO MADEIRA Parceria 

EBM-MASA Parceria 

SECRETRIA DE EDUCAÇÃO Apoio 

SECRETARIA DE CULTURA Apoio 

SECRETARIA DE ESPORTES Apoio 

FICAR DE BEM - CRAMI Apoio 

CASA BETH LOBO Apoio 

ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL 

Apoio 

 

10.5 Infraestrutura 
 
Relação de equipamentos/móveis disponíveis para os serviços/ programas: 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Secretaria (mobiliada) 

3 Salas de administração (mobiliada) 

1 Sala de serviço social (mobiliada) 

5 Banheiros para colaboradores 

1 Refeitório com mesas e bancos 

3 Banheiros masculino para atendidos 

3 Banheiros feminino para atendidas 

1 Cozinha industrial equipada 

1 Padaria industrial equipada 

1 Brinquedoteca 

1  Lavanderia equipada 

1  Anfiteatro 

1 Quadra interna coberta  

1 Quadra externa descoberta 

2 Salas de reunião / planejamento (Mesas, cadeiras) 

1 
Sala de Informática (11 computadores, cadeiras, 
mesa e armário) 

1 Sala Espelhada para dança / teatro (som e TV) 

1 Playground infantil externo 

9 Salas mobiliadas para atividades e oficinas 

1 Sala de Jogos 

1 Espaço com churrasqueira 
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1 Marcenaria 

1 Almoxarifado  

1 Sala de descanso para colaboradores 

 
 

11. ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A Organização, através de Edital de Chamamento Público, firmou Termo de 

Convênio com a Prefeitura Municipal de Diadema, através da Secretaria de 

Assistência Social e Cidadania para realização do Serviço de Convivência e 

Fortalecimentos de Vínculos para atendimento de cento e cinquenta crianças e 

adolescentes. (TC 15.791/17). Recebeu recursos da EBM MASA International, 

através de parceria com a Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, além 

de recursos financeiros e/ou doações em produtos e serviços de organizações 

religiosas, pessoas jurídicas e pessoas físicas através de doações 

espontâneas e através de bazares virtuais e campanhas especiais. 

 

12. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 

As ações desenvolvidas para captação de recursos na instituição foram: 

✓ Parcerias com pessoas físicas, pessoas jurídicas e organizações 

religiosas; 

✓ Participação em concursos de projetos, editais e chamamentos públicos; 

✓ Eventos virtuais (bazar através de WhatsApp); 

✓ Campanhas pontuais com pessoas físicas e pessoas jurídicas. 
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13. RECEITAS E DESPESAS 
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14. RECURSOS HUMANOS 

 

14.1 Quadro geral 

Função Quantidade Carga horária Vínculo 

Diretora Executiva 01 Artigo 62, II CLT CLT 

Coordenador de Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Assistente Social 01 30 horas semanais CLT 

Orientadora Social 01 40 horas semanais CLT 

Educador Social 06 40 horas semanais CLT 

Assistente Administrativo 02 40 horas semanais CLT 

Instrutor de Informática 01 40 horas semanais CLT 

Motorista 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de Cozinha 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de limpeza 01 40 horas semanais CLT 

Voluntário 44 Não se aplica Voluntariado 

Jovem aprendiz 01 30 horas semanais CLT 

Motorista (afastado) 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira (afastada) 01 40 horas semanais CLT 
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14.2 Recursos humanos S.C.F.V. (Parceria com a SASC 

Diadema) 

 
Coordenador de Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Assistente Social 01 30 horas semanais CLT 

Orientadora Social 01 40 horas semanais CLT 

Educador Social 03 40 horas semanais CLT 

Assistente Administrativo 01 40 horas semanais CLT 

Motorista 01 40 horas semanais CLT 

Cozinheira 01 40 horas semanais CLT 

Auxiliar de limpeza 01 40 horas semanais CLT 

 
 

15. MANUTENÇÕES E REFORMAS 
 
 

Em 2020 a TABEA realizou diversas manutenções e melhorias que constavam 

no planejamento mas não poderiam ser realizadas durante as atividades 

presenciais com os atendidos.  

As ações realizadas tiveram como objetivo preservar a estrutura, proporcionar 

segurança, identificar a instituição, qualificar o atendimento, proporcionar o 

bem estar dos atendidos, da equipe e de todos que utilizam o espaço, entre 

outros. 

A manutenção predial garante a conservação, segurança e conforto no imóvel 

contribuindo na prevenção de acidentes e redução dos custos, além de 

proporcionar qualidade na execução dos programas e atendimentos.       
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I - Pintura nas paredes externas do prédio: 

 

 
Antes 
 
 

          

 

 

Depois 
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II - Instalação de Letras Caixa com o logo e toldo 

 

Antes                    Depois 

          

 

 

III - Calçada na faixada da organização e revestimento das muretas do 

canteiro de flores 

 

 

Antes                                                Depois 
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IV - Manutenção da sala para artigos esportivos: 

 

 

Antes                                                Depois 

               

 
 
 

V - Instalação de bancos de concreto e plantio de grama: 
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VI - Reaproveitamento de sala e preparação de uma sala de descanso: 

 

 

 Antes 
 

         
   

 
 
 
Depois 
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VII - Reforma das muretas no jardim 

 
 
Antes 

          
 
 
 
 
 
Depois 
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VIII - Reforma na Marcenaria 

 

Antes 
 

        
 
 
 
 
Depois 
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IX – Ampliação do espaço destinado à marcenaria. (Sala de aula e 

bancadas para execução das atividades.)  

 

         
 
 
 
 
X - Instalação de totem e de painéis luminosos de identificação: 
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XI - Pintura nas paredes dos corredores: 

 

 

Antes 
 

        
 
 
 
 
 
 
Depois 
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XII - Pintura do muro externo 

 

Antes 

         
 
 
 
 
 
 
Depois 
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XIII - Adesivagem dos Carros 

 

Antes 

       
 
 
Depois 
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XIV - Reforma no anfiteatro (iluminação e pintura): 

Antes 
 

         
 
 
 
 
 
 
Depois 
 

            
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

(11) 4056-7775 

129 

XV - Pintura no teto das salas: 

 

Antes  
 

          
 

 
 
 
 
Depois  
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XVI - Reforma da Garagem: 

 

Antes 
 

         

 

 

 

Depois 
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XVII – Substituição do telhado no último piso: 

 

Antes 
 

         
 
 
 
 
 
Depois 
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XVIII – Revitalização e reorganização da área de horta  

 

 

Antes      Depois  

 

               
 

 

XIX – Confecção, instalação e pintura do portão no espaço da lixeira: 

 

Antes                                                Depois 
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16. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

 

ATIVIDADE N° DE ATENDIDOS 

Contraturno escolar   250 crianças e adolescentes 

Curso Auxiliar de Marcenaria 15 jovens e adultos 

Curso de Inclusão Digital 20 adolescentes e jovens 

Curso de Inclusão Terceira idade 9 idosos 

Famílias atendidas  539 pessoas 

Oficina de Esportes 54 crianças e adolescentes 

Reunião socioeducativa 100 jovens e adultos 

Atendidos diversos (outros) 300 pessoas 

  

TOTAL DE ATENDIDOS 1.287 pessoas 

  

ATENDIMENTOS N° ATENDIMENTOS 

Ligações telefônicas 2.450 

Mensagem através de WhatsApp 106.500 

Visitas domiciliares 10.643 visitas 

Atendimentos crianças e adolescentes  26.220 atendimentos 

Atendimentos famílias  21.856 atendimentos 

Atendimentos diversos  23.125 atendimentos 
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17. RESULTADOS QUALITATIVOS 

✓ A redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social mediante 

entrega regular de alimentos e itens de necessidade básica; 

✓ Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;  

✓ Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;  

✓ Formação de cidadãos protagonistas de suas histórias com uma nova 

perspectiva de vida;  

✓ Atendimento de usuários em situação prioritária; 

✓ Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;  

✓ Formações e qualificações profissionais continuadas proporcionadas à 

equipe de trabalho; 

✓ Ações de preservação do meio ambiente; 

✓ Participação regular nos Conselhos Municipais e Comissões; 

✓ Atendimentos, orientações e encaminhamentos de usuários conforme 

demandas diárias; 

✓ Aumento da autoestima e da valorização pessoal e familiar através das 

atividades desenvolvidas; 

✓ Aumento da saúde física e bem-estar através das atividades 

desenvolvidas; 

✓ Conscientização quanto ao bom uso do tempo bem como à busca da 

saúde emocional diante das atividades propostas; 

✓ Diminuição da falta de informação e conscientização à higienização e 

prevenção a Covid-19 com entrega de kits de higiene periodicamente; 

✓ Diminuição da falta de informação e conscientização quanto à prevenção 

e a não prática de maus tratos e violência no âmbito familiar; 

✓ Atendimentos sociais regulares presenciais de forma individualizada e 

de forma remota através de telefone e WhatsApp. 

✓ Inclusão e qualificação em cursos para comunidade. 
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18. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Comprometida com o bem-estar social, a preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais, a organização prioriza a sustentabilidade e a 

responsabilidade socioambiental em sua atuação além de realizar ações que 

promovam tais princípios. 

As principais ações desenvolvidas foram: 

✓ Separação de materiais destinando vidro, plástico e metais para pessoas 

da comunidade local que atuam na reciclagem de materiais. Os 

orgânicos foram reaproveitados na adubação do solo de nossa horta; 

✓ Desenvolvimento de atividades com os atendidos que ensinaram e 

estimularam a preservação do meio ambiente, a reciclagem, o 

reaproveitamento de materiais e a conscientização contra o desperdício; 

✓ Desenvolvimento de atividades com os atendidos estimulando o convívio 

familiar, a valorização de cada ente familiar, o bom uso do tempo e a 

interação familiar; 

✓ Promoção de atividades e campanhas preventivas contra violência e 

maus tratos no ambiente familiar; 

✓ Desenvolvimento de atividades esportivas e recreativas com 

reaproveitamento de itens e objetos para promover a saúde mental, 

física e o bem-estar dos atendidos; 

✓ Equipe de trabalho formada por pessoas de diferentes formações e 

culturas além de contratação de colaboradores que moram no entorno 

da instituição e estão inseridos nas comunidades atendidas e/ou que 

estavam desempregados há muitos meses; 
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✓ Manutenção do espaço verde com colocação de bancos para estimular o 

convívio no local além da criação de outro espaço verde próximo a 

entrada do imóvel; 

✓ Utilização de telhado transparente em todo o pátio interno de modo a 

proporcionar economia na utilização de energia elétrica bem como 

utilização da luz solar durante a realização de atividades diurnas nessa 

área; 

✓ Economia na utilização de água encanada e preservação dos recursos 

naturais pois a organização possui poço artesiano que abastece todos 

os banheiros utilizados no dia a dia; 

✓ Compras de alimentos e materiais pedagógicos e de escritório no 

entorno da região estimulando o comércio local e do Município; 

✓ Redução na utilização de descartáveis com utilização de garrafas e/ou 

copos pela equipe de trabalho; 

✓ Implantação de uma sala para descanso da equipe com cantinho e livros 

para leitura; 

✓ Substituição de lâmpadas por outras mais econômicas nas áreas de 

maior utilização; 

✓ Diminuição na utilização de papel impresso ampliando a utilização das 

mídias sociais especialmente na apresentação de relatórios e prestação 

de contas aos apoiadores e parceiros. 
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19. PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS USUÁRIOS 
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20. DEPOIMENTOS 

 

“Só tenho a agradecer ao Núcleo, que ajudam minha família, principalmente em um 

momento tão difícil como esse, eu nem tenho palavras. Muitas vezes estava sem nada 

em casa, e vocês trouxeram alimentos. Produtos de higiene, verduras e frutas. 

Também agradeço as atividades e o carinho com minha filha. Obrigada pelo carinho e 

atenção, que Deus abençoe grandemente”. 

Regiane, mãe da Jennefer (11 anos) 

 

 “Núcleo pra mim é como uma família, é meu apoio neste momento e sempre. Sempre 

cuidou bem da minha filha, que ama o Projeto. Sempre me ajudou em vários 

procedimentos médicos e agora na pandemia descobri uma leucemia, o Projeto está 

me ajudando pois o tratamento que faço é muito longe, e o processo de quimioterapia 

me deixa muito fraca. O projeto está me acompanhando e também disponibiliza um 

carro para me levar nos atendimentos médicos. Como não tenho familiar próximo o 

Núcleo se tornou a minha família. Também agradeço os alimentos que recebo sempre 

e as orações, confio em Deus que vou vencer”. 

Luiza (In memoriam), mãe da Heloiza Mariana - (10 anos) 

 

“Para mim e minha família, o Núcleo sempre esteve presente, nesta pandemia, não só 

em doações de alimentos mais se preocupando comigo e minha família, para mimo 

Núcleo é como uma mãe sempre preocupada com os seus filhos. Agradeço sempre à 

Deus por esta família chamada Núcleo”. 

Dercy, avó do Murillo Raphael (11 anos) 

 

 
“Gratidão essa é a palavra chave para tudo o que o núcleo tem feito pelas nossas 

crianças e nossas famílias! Gratidão, pelas inúmeras vezes que ligaram para buscar 

doações de alimentos, frutas e verduras, quando em meio a essa pandemia, não 
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tínhamos sempre condições de comprar! Gratidão, porque não esquecerem das 

crianças, sempre trazendo as atividades, um mimo e eles ficavam esperando!!! 

Gratidão por cada tio, tia, por colocarem sua saúde em risco, indo de casa e casa, pra 

as crianças não ficarem sem suas atividades e visitas”.  

Cristiane, mãe do Gabriel (8) e  Guilherme 12 anos. 
 
 
 

“Queria também agradecer o carinho de vocês !! As crianças estão numa alegria com 

os presentes que receberam. A Stella ontem me cobrou tanto um presente de dia das 

crianças e não podia compra, ainda mais que são 3. E hoje eles estão muito alegres 

com os presentes. Eu até falei pra ela.. viu filha, Deus diz que não temos que ter 

ansiedade com coisa alguma ele prepara tudo. É vocês são uma benção nas nossas 

vidas. Amamos os livros, já combinamos de antes de dormir ler um pouquinho todas 

as noites. Só tenho que agradecer  Deus e pedir que ele abençoe a vida de cada um 

que faz parte desse projeto”. 

Janaína, mãe da Stella (9), Samuel (9) e Théo (12 anos) 

 

 

 
“Talvez não existam palavras suficientes e significativas que me permitam agradecer a 

vocês com justiça, com o devido merecimento. Mas é tudo que posso fazer, usar 

palavras para agradecer. A ajuda e apoio foram muito importantes para mim, e nunca 

vou esquecer tudo que vocês fizeram por nós . Muito obrigado! Com todo o carinho e 

de coração eu agradeço, e para sempre minha gratidão será de vocês”. 

Maria Irandi, mãe da Isabelly Vitória (9 anos) 

 

 

“Falar do projeto não é difícil, eu só tenho que agradecer a Deus por este lugar 

abençoado, que nos tem ajudado tanto. Principalmente nossas crianças, educando, 

ensinando e  preparando pra um futuro brilhante. Obrigada a todos vocês”. 

Luzinete, mãe da Raíssa ( 13 anos) 

 

“Só Deus sabe o que estamos vivendo, Deus permitiu que participássemos do núcleo 

pra poder ter algo no natal pois fui atrás de ajuda e não consegui nada, mas graças ao 

núcleo teremos algo pra podermos colocar na nossa mesa no natal”. 
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Lilian, mãe da Fernanda (6),Lisley (8), Eloisa (12), Eduarda (13 anos) 
 
 
 

Parabéns a todos que faz do projeto a casa de todos!  Que Deus abençoe. Em meio a 

tantas diversidades estão aí juntos em um só propósito obrigada por tudo!  

Alvina, mãe do Victor Lima (9 anos ) 

 
 
 
 

 
 
 

Diadema, 10 de fevereiro de 2021. 
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