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Quem somos? 
 
A Associação Batista de Beneficência Tabea através do Núcleo Social 

Diadema desenvolve um projeto socioeducativo voltado para o atendimento de 

crianças e adolescentes e suas famílias com o objetivo de alcançar, através 

das ações desenvolvidas, o resgate ao direito da criança e adolescente, a 

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

atividades desenvolvidas tem como princípio a concepção da pessoa como ser 

único e integral e são realizadas de forma lúdica, através de atividades 

esportivas, culturais, artísticas e recreativas. Dessa forma, os usuários podem 

se expressar, interagir, aprender e se sociabilizar. 

 
Finalidades 
 
A Organização 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 a contribuir com a transformação social, conforme o artigo 

2° do Estatuto Social. 

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

em situação de vulnerabilidade social estendendo o atendimento aos seus 

familiares com o objetivo de desenvolver ações que visam o desenvolvimento 

da comunidade e a autonomia e protagonismo dos atendidos, como estabelece 

o artigo 3° do Estatuto Social. 

http://www.tabeadiadema.org/
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A Organização atende aos preceitos da Lei Orgânica de Assistência Social sem 

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

ou religioso dos usuários (artigo 2° do ES). 

 

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 

 Impacto  

 Responsabilidade socioambiental 

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

cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários, 

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

solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. Possibilitando acessos 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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3.5. Objetivos 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 de 

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 Censo de 2010/IBGE a população é de 386.089 habitantes, 

mas há um cálculo de estimativa para 2017 do IBGE de 417.869 habitantes. 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, e também conforme o mapa de exclusão do município, 

pode-se estimar que há muitas crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, público potencial da Assistência Social.  

   A TABEA-NÚCLEO SOCIAL DIADEMA está localizada na região centro-

oeste, uma 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 na região.  

Diante disso, o Núcleo Social tem como proposta desenvolver ações e 
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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 são desenvolvidas tem 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. O programa contempla o Serviço de 

Proteção Básica de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atuando na área 

socioassistencial utilizando diversas atividades lúdicas que dão base para o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes atendidos, tornando-os 

cidadãos plenos de acordo com os preceitos da Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) e com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

Infraestrutura 
 

Relação de equipamentos/móveis disponíveis para o serviço; 
 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 Secretaria (mobiliada) 

2 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 com banheiros 

1 Quadra externa descoberta 

2 Salas de reunião / planejamento (Mesas, cadeiras) 

1 Sala de Informática (10 computadores, cadeiras, 
mesa e armário) 

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

1 Playground Infantil externo 

8 Salas mobiliadas para atividades e oficinas 

1 Sala de Jogos 

1 Espaço com churrasqueira 
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Público Alvo 
 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 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) 

são 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, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 

Lei 8069/1990; com defasagem escolar ou fora da escola; em situação de 

acolhimento e/ou reconduzidos ao convívio familiar após medida protetiva de 

acolhimento; em situação de rua; famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda; oriundos de famílias atendidas no Serviço de Proteção 

e atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAEFI). 

Curso de Informática: Adolescentes, jovens e adultos a partir de 14 anos. 

Curso realizado em parceria com o SENAI, que ofereceu treinamento para 

professor, conteúdo programático e certificação. 

Curso de Auxiliar de Marcenaria: O curso foi oferecido para jovens maiores 

de 18 anos e foi realizado em parceria com o Instituto Leo Madeira que 

ofereceu o material, professor e conteúdo programático. Os candidatos se 

submeteram a processo seletivo para avaliação de conhecimentos básicos 

necessários ao acompanhamento do conteúdo. 

Oficina de Esportes: A Oficina de Esportes foi realizada com crianças de 8 a 

15 anos aptas à prática de atividades físicas. A oficina foi disponibilizada para 

qualquer sexo mas houve procura e participação somente de meninos. 

Grupos Socioeducativos: Oferecidos aos familiares e à comunidade em geral 

foi realizado através de convite com discussão de temas vivenciados na 

atualidade, questões sociais, dinâmicas, oficinas, dentre outras atividades.  
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PROGRAMAS E SERVIÇOS 
 
 

I – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 
VÍNCULOS / ATIVIDADES 
 
AÇÕES INTEGRADAS/ECO CIDADANIA 

 
Nas oficinas de Ações Integradas e Eco Cidadania foram trabalhados diversos 

temas, desde identidade, política e autonomia à ações pertinentes para 

proteger o meio ambiente.  

 

  
Foto: Educação no trânsito e roda de conversa ao ar livre 

   

As atividades foram desenvolvidas em grupos, por meio de rodas de 

conversas, contações de histórias, reflexões, dinâmicas, vídeos e tomadas de 

ações referentes aos temas trabalhados pelos educadores. 

Tais oficinas foram oferecidas a todas as crianças e adolescentes da 

Organização, somando um total de 270 atendimentos, acontecendo duas vezes 

por semana durante todo o ano.     

Percebeu-se crianças e adolescentes mais conscientes sobre a importância da 

cidadania em seus mais variados ramos, assim como o desenvolvimento da 

autonomia para aplicar no cotidiano aquilo que foi aprendido com os grupos.  

 

ARTES E RECICLAGEM 
 

Nas oficinas de Artes e Artes e Reciclagem foram trabalhadas diversas 

atividades que compõem o mundo das artes tais como: confecção de bonecos 

e objetos recicláveis, elaboração de cartazes, pinturas, quadros, mosaicos, 

jogos e brinquedos pedagógicos, dentre outros.  



 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

CNPJ 91.986.125/0006-00 – Rua Mercúrio, 126 Vila Marte – CEP 09990-030 – Diadema SP. 
Tel 4056-7775 E-Mail nsdiadema@pioneira.org.br 

 

  
Foto: Confecção de bonecos e mosaicos  

 

As oficinas foram direcionadas para as crianças e adolescentes da 

Organização, totalizando 270 atendimentos, acontecendo duas vezes por 

semana durante o ano.  

 

  

Foto: Confecção de coleta seletiva e atividade de pintura  

 

As atividades contribuíram para o desenvolvimento de competências, 

promovendo habilidades linguísticas, psicomotoras, intrapessoais, 

interpessoais e musicais. A participação nas oficinas de Artes e Reciclagem 

ainda permitiram o apreciar e refletir sobre a produção social histórica e a 

contextualizando as criações.   

 

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS RECREATIVAS 

Nos meses de Janeiro e Julho foram realizadas Atividades Diversificadas 

Recreativas, no qual os objetivos gerais foram proporcionar às crianças e 

adolescentes os sentimentos de bem estar, acolhimento, alegria, satisfação e 

integração social baseado, sobretudo, na amizade e respeito bem como 

estimular as inteligências múltiplas e a criatividade dos atendidos. 
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Foto: Brincadeiras com água e circuito 

 

Foram realizadas atividades recreativas e esportivas  de maneira simultanea. 

As crianças e adolescentes presentes foram separados em pequenos grupos 

que respeitaram a faixa etária para que as atividades tivessem um melhor 

aproveitamento. Houve: circuitos,  brincadeiras com água, bingo, torta na cara, 

caçada Pokemón (variação de caça ao tesouro), inclusão digital, desenho e 

pintura de quadros, culinária, confecção de pipa, ping pong, pebolim, batalha 

naval humana, vôlei cego, vôlei comum, basquete, handebol e futebol. Foram 

realizados, também, momentos reflexivos que abordaram sobre a importância 

de se cultivar valores morais durante a vida.  

 

  

Foto: Culinária e circuito 

 

As atividades foram direcionadas a todas as crianças e adolescentes da 

Organização, somando um total de 270 atendimentos, sendo que tais 

atividades aconteceram semestralmente. 

Percebe-se que após a aplicação das atividades propostas as crianças e 

adolescentes demonstraram maior respeito uns pelos outros, aprendendo a 

entender as diferenças de todos. Aprenderam a reconhecer e valorizar as 

habilidades esportivas dos colegas e das equipes adversárias. Bem como a 
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lidar com vitórias e derrotas. Os atendidos puderam, também, desenvolver 

novas amizades e fortaleceram os laços com amigos antigos. Foi notável a 

alegria dos grupos, bem como os sentimentos de satisfação que demonstraram 

nas atividades realizadas. 

 

CANTINHO LÚDICO/HORA DO LÚDICO 

As oficinas de Cantinho Lúdico e Hora do Lúdico foram realizadas como apoio 

ao conhecimento das ciências por intermédio de jogos, brincadeiras, 

dinâmicas, bate papo, rodas de leitura, reconhecimento de signos e como usá-

los, sendo aplicadas conforme as necessidades que os grupos apresentaram. 

 

  

Foto: Aprendizagem sobre cultura africana e a importância de estudar 

 

As atividades foram ofertadas para todas as crianças e adolescentes atendidas 

pela Organização, somando um total de 270 atendimentos, acontecendo duas 

vezes por semana durante o ano.  

Houve uma excelente melhora no desenvolvimento cognitivo, aquisição da 

linguagem e conhecimento sobre culturas. Também foram alcançados 

resultados positivos referentes a conhecimentos biológicos, matemáticos e 

geográficos, dentre outros. 

 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

A oficina de Contação de História foi promovida por meio de rodas de leitura, 

leitura dirigida ou compartilhada, interpretação teatral, fantoches, vídeos, dentre 

outras tecnologias.  
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Foto: História por meio de fantoches e roda de contação de história 

 

A oficina foi ofertada a todas as crianças da Organização, somando um total de 

140 participantes, acontecendo uma vez por semana durante todo o ano.  

Tal oficina auxiliou no processo de aquisição de linguagem, interpretação de 

texto e reconhecimento das estruturas textuais. Notou-se também que as 

crianças tornaram-se mais críticas, aprendendo a pensar por elas mesmas, e 

levantando questionamentos, proporcionado o desenvolvimento da autonomia. 

Foi pontuado pelas famílias que após a participação nas atividades as crianças 

também melhoraram seu desempenho escolar.  

 

CORPO E MENTE 

A oficina de Corpo e Mente auxiliou no desenvolvimento do pensamento crítico 

construtivo acerca de si e do próximo. Também se apresentou a importância de 

trabalhar a saúde mental, física e seus desdobramentos. 

 

  

� �Foto: Dia da beleza e Alimentação saudável 

 

Essas atividades foram ofertadas aos adolescentes da Organização, como 

apoio importante para o pleno desenvolvimento dos atendidos, acontecendo 
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por meio de reflexões e ações que mostraram a importância de se ter bons 

hábitos para com o corpo. 

A oficina foi promovida para os adolescentes atendidos na Organização, com 

média de 130 participantes, acontecendo uma vez por semana durante todo o 

ano. 

Como resultado, podemos destacar que os adolescentes se mostraram mais 

conscientes da importância de tomadas de ações positivas para com a vida e 

de seus valores como pessoas, além de progresso na sua autonomia e 

pensamento crítico. Houve também melhora dos hábitos alimentares e 

higiênicos.   

 

ESPAÇO CULTURAL 

Na oficina de Espaço Cultural foram promovidos momentos onde eles entraram 

em contato com as artes em seus mais variados ramos, como na 

musicalização, criação, arte cênica, dança, no movimento e nas interpretações 

corporais e culturais.  

As atividades foram aplicadas por meio de dinâmicas, construção de cenários, 

ensaios de teatro, dança e interpretação corporal, onde trabalharam de forma 

divertida e empolgante tais temas dentro da arte. Os resultados dessas 

atividades foram apresentadas aos pais e à comunidade local, fortalecendo 

assim os vínculos familiares e comunitários.   

 

  

Foto: Ensaios de teatro, banda, dança e coral para apresentações 

 

A oficina foi ofertada a todas as crianças e adolescentes da Organização, 

totalizando 270 atendimentos, acontecendo duas vezes por semana durante o 

ano. 
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Percebeu-se crianças e adolescentes mais proativos e desinibidos, com maior 

conhecimento do mundo das artes, com explícita vontade de participar e 

interagir. Houve aumento da autoestima, valorização da pessoa e 

reconhecimento dos talentos dos colegas, além de vínculos fortalecidos após 

as apresentações.  

 

INTEGRAÇÃO KIDS/INTEGRAÇÃO TEEN 

Na Integração Kids e Integração Teen as crianças e adolescentes tiveram a 

oportunidade de unificar os grupos participando de atividades que promoveram 

união, fortalecimento de vínculos, valorização, responsabilidade, autonomia, 

socialização e diversão embasados no respeito ao próximo. Tais objetivos 

puderam ser alcançados de diversas maneiras, desde brincadeiras na quadra 

até rodas de conversas e reflexão.  

 

  

Foto: Piquenique e brincadeiras no pátio externo 

 

As oficinas foram direcionadas às crianças e aos adolescentes da Organização 

somando um total de 270 atendimentos, acontecendo uma vez por semana 

durante todo o ano. 

Com essas atividades as crianças e adolescentes desenvolveram a empatia 

pelo próximo, entendendo a importância do trabalho grupal, percebendo que é 

preciso cooperar para um bem maior. Compreenderam que juntos são mais 

fortes e que é de suma importância valorizar os atos dos colegas. Ainda, as 

crianças e adolescentes mais velhos aprenderam a cuidar dos mais novos de 

forma respeitosa e com amor. Construíram juntos, vínculos que serão levados 

a diante.  
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RECREAÇÃO 

A Oficina de Recreação vem com o propósito de proporcionar às crianças e 

adolescentes momentos de união, aprendizado, desenvolvimento da identidade 

e autonomia, da afetividade, movimento, inteligência e da motricidade tornando 

a criança e adolescente sócio/afetivo mais saudável, facilitando o seu 

crescimento. Ainda os atendidos obtém um melhor raciocínio lógico, atenção e 

interação. 

Para que tais objetivos pudessem ser alcançados, foram promovidas situações 

de aprendizagem por meio do lúdico, do brincar e dos jogos.  

 

  

Foto: Futebol no parque e brincadeira Pega bolinha  

 

A oficina foi ofertada a todas as crianças e adolescentes atendidas na 

Organização totalizando 270 atendimentos, acontecendo duas vezes por 

semana durante todo o ano. 

Observou-se que após a aplicação da oficina as crianças e adolescentes 

tornaram-se mais cooperativas com os colegas, valorizando o trabalho em 

equipe e percebendo a importância do outro no dia a dia. Houve melhoria na 

forma de enxergar o colega, aprendendo a valorizá-lo como pessoa, e o 

ajudando quando se fazia necessário. A oficina também contribuiu no 

desenvolvimento físico e mental, além de acrescentar positivamente na vida 

social das crianças e adolescentes.  
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PROGRAMAÇÕES ESPECIAIS 

 

FESTAS DOS ANIVERSARIANTES 

As festas dos aniversariantes foram eventos onde as crianças e adolescentes 

tiveram a oportunidade de comemorarem seus aniversários com todas as 

turmas, equipe de colaboradores e voluntários, além de participarem de uma 

celebração diferenciada com brincadeiras, danças sociais, gincanas, 

premiações, bingos, lanches, cardápios especiais, dentre outros.  

 

  

Fotos: Parabéns de Julho/Agosto e Janeiro/Fevereiro 

 

As festas são previamente planejadas pela equipe de educadores e 

orientadoras sociais. Aconteceram bimestralmente, onde a cada festa foi 

comemorado somente o aniversário de quem completou mais um ano de vida 

nos dois meses anteriores. Cada aniversariante ganhou uma lembrancinha 

confeccionada anteriormente pelas próprias crianças e adolescentes em sala, 

nas oficinas de Artes, com o auxílio dos educadores. Tal atividade desenvolveu 

autonomia e senso de responsabilidade. 

 

  

Foto: Hora do lanche e hora de brincar 
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Cada festa foi realizada de forma diferenciada, por essa razão foram 

ansiosamente esperados pelos atendidos, que ao participarem foram 

surpreendidos com novas atividades e eventos a cada bimestre. 

As festas foram ofertadas a todos os atendidos pela Organização, somando um 

total de 352 crianças e adolescentes que tiveram a oportunidade de ter uma 

festa de aniversário. Nestes dias também participam os atendidos na Oficina de 

Esportes. 

Percebe-se que a festa de aniversariantes traz consigo uma elevação da 

autoestima dos atendidos, assim como a sensação de cuidado e bem estar. Os 

grupos sentem-se valorizados além de terem se divertido e socializado.  

 

CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA  

Durante o mês da páscoa, foram desenvolvidas diversas atividades para que 

os atendidos compreendessem qual o significado da verdadeira celebração da 

páscoa. Durante as atividades as crianças e adolescentes, juntamente com os 

educadores e orientadores sociais, construíram uma belíssima Cantata de 

Páscoa para apresentarem a toda a comunidade e seus familiares. Na 

apresentação da Cantata houve teatro, dança, pantomima e coral. 

 

  

Foto: Pantomima, dança e coral. 
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Foto: Coral e teatro.  

 

Os ensaios ocorreram durante os dias de atividades. As crianças e 

adolescentes tiveram a opção de escolherem entre ensaios de coral, teatro, 

dança e pantomima, confecção de cenário e roupas, somando um total de 270 

participantes.  

A Cantata de Páscoa foi apresentada para todos os familiares e comunidade, 

contando com um público de 200 adultos que vieram prestigiar o trabalho 

desenvolvido, foi a primeira apresentação de páscoa promovida pelos 

atendidos.    

 

  

Foto: Familiares, comunidade e final da Cantata. 

Por meio dos ensaios houve grande desenvolvimento sociocultural, cognitivo, 

físico e motor dos atendidos. Além de obtenção de conhecimento e aumento da 

pluralidade cultural. Puderam compreender como se dá e como se monta um 

espetáculo. Também tiveram a autoestima elevada, já que reconheceram e 

descobriram suas habilidades, como indivíduos talentosos que são.  

A Cantata de Páscoa foi incrivelmente elogiada, tendo uma excelente 

repercussão positiva nos familiares e na comunidade, os quais gostaram muito, 

e além de prestigiarem, descobriram alguns talentos de suas crianças e 

adolescentes que nem mesmo eles conheciam.  
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DIA DA FAMÍLIA 

Em maio comemoramos o Dia da Família quando as crianças e adolescentes, 

juntamente com a equipe de educadores e orientadoras sociais, construíram 

uma apresentação especial para celebrar essa data. Houve músicas dedicadas 

às famílias pelo coral e banda, representação com pantomima sobre como é 

maravilhoso reestabelecer e fortalecer os laços familiares.  

  

Foto: Coral, banda e pantomima. 

Contando com aproximadamente 150 crianças e adolescentes participantes as 

apresentações foram destinadas a seus familiares com presença de 200 

adultos que vieram prestigiar o Dia da Família que aconteceu no dia 18 de 

maio de 2017, às 19:00 horas. 

 

Foto: Palavra de homenagem.  

Tanto a palavra de homenagem como principalmente as apresentações feitas 

pelas crianças e adolescentes trouxeram um renovo para as famílias. Alguns 

puderam perceber melhor como seus filhos são talentosos. De modo geral as 

famílias ficaram maravilhadas e as crianças e adolescentes tiveram a 
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autoestima elevada, o sentimento de valorização também foi percebido. Além 

disso, puderam fortalecer os laços com seus familiares os homenageando e os 

presenteando com uma lembrancinha feita por eles mesmos. 

 

ANIVERSÁRIO DE 15 ANOS DO NÚCLEO SOCIAL DIADEMA 

Em comemoração ao aniversário de 15 anos do Núcleo Social de Diadema as 

crianças e adolescentes com apoio de seus educadores realizaram diversas 

apresentações especiais. 

 

  

Foto: Coral e dança.  

 

As apresentações realizadas foram pantomima dança e coral, tendo em média 

cerca de 150 crianças e adolescentes participando das apresentações para um 

público de mais de 400 pessoas.  

 

  

 Foto: Banda e Pantomima. 

  

A partir dessa celebração, a Organização pôde expor relatórios de 

atendimentos à comunidade e quais os demais trabalhos que aconteceram 

durante o ano. As crianças tiveram a autoestima elevada, pois foram 
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prestigiadas com a presença de todos. Também houve uma apresentação de 

um vídeo, mostrando um pouco do cotidiano do Núcleo Social. 

Ainda, ao final, todas as pessoas presentes receberam uma sacolinha da 

Organização, contendo bolo, refrigerante e uma caneta personalizada.  

 

CANTATA DE NATAL 

A Cantata de Natal foi uma grande produção artística construída pelos 

educadores e orientadoras sociais juntamente com as crianças e adolescentes, 

onde todos puderam participar de todo o processo de elaboração e 

apresentação. Foram utilizadas diversas musicas, sendo tocadas em ritmo de 

samba, forró e afoxé trazendo em seu bojo uma forma diferente de abordar a 

história do Natal.  

A Cantata foi composta por narração, contação de história, teatro, coral, dança 

e banda composta por bateria, tambor, teclado, contra baixo e pandeiro 

tocados pelos próprios atendidos. 

  

  

Fotos: Narração, coral, banda e dança 

Aconteceram duas apresentações no mês de Dezembro, sendo que a primeira 

apresentação foi para os familiares e comunidade, contando com a 

participação de 200 crianças e adolescentes e um público de 400 pessoas. A 
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outra apresentação foi feita para a Igreja Batista IBADI, contando com a 

participação de 100 crianças e adolescentes e um público de 450 pessoas.  

 

  

Fotos: Teatro e público 

Durante todo o decorrer da Cantata, desde a elaboração, até as 

apresentações, as crianças e adolescentes foram desenvolvendo a autonomia, 

independência, aprendizado de novas artes, como a construção de cenários e 

roupas, dança, teatro, o canto e manejo de instrumentos. Puderam se sentir 

ativas diante de um espetáculo e aprenderam a como elaborar uma 

apresentação, tornando-se donas das próprias criações juntamente com os 

educadores. Tais atividades e apresentações colaboraram efetivamente no 

desenvolvimento físico, mental e social de todos. Além de contribuir com o 

desenvolvimento da autoestima, resgate da dignidade, exaltação dos valores 

pessoais e grupais, pois foram prestigiados por centenas de pessoas que 

elogiaram muito as apresentações.   

 

PASSEIOS, CULTURA E LAZER 

 

PASSEIO PARA O PARQUE TURMA DA MÔNICA 

A Organização foi contemplada com um passeio para o Parque da Turma da 

Mônica, localizado no Shopping SP Market, Avenida das Nações Unidas, 

22.540, Marginal Pinheiros, São Paulo – SP para o qual foram alugados dois 

ônibus para o transporte. 
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Foto: Carrossel e Show da Turma da Mônica 

 

  

Foto: Escalada do Piteco e Montanha Russa  

 

Os atendidos passaram o período integral no Parque e durante a estada a 

Organização ofereceu às crianças kits de lanches, com sanduíches e sucos à 

vontade. As crianças também levaram lanches de casa, conforme podiam e 

desejaram.   

Para a realização do passeio totalmente gratuito, foi encaminhado por e-mail o 

ofício da Organização, onde é apresentado todo o trabalho realizado com as 

crianças e adolescentes no cotidiano. Sendo assim, o Parque da Mônica entrou 

em contato, agendando o dia para a realização do passeio. Lá as crianças 

brincaram livremente nos brinquedos dispostos. Tiraram foto com a Turma da 

Mônica e assistiram a um show da turminha.  

O Parque da Mônica ofertou o passeio para todas as crianças de seis a nove 

anos somando um total de 90 crianças e 10 funcionários para a 

supervisão/monitoramento.   
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Fotos: Saída do Parque 

O passeio agregou grande valor na vida das crianças, elevando a autoestima 

das mesmas, resgatando a dignidade por meio da diversão e percepção de que 

são merecedores de tais passeios, além de ter contribuído para um maior 

conhecimento da cultura paulista. Houve um retorno muito positivo por parte 

das crianças que ao comentarem sobre o passeio afirmaram que foi muito 

divertido participar dos shows, conhecer a Turma da Mônica e ainda se divertir 

nos brinquedos do Parque. Se alegraram com a organização, o transporte, , o 

cuidado dos educadores e com os lanches servidos pela Organização.   

 

PASSEIOS CULTURAIS E INTERCÂMBIOS 

Os passeios culturais e intercâmbios foram realizados focando a disseminação 

de cultura, integração, união e diversão.  

A cada bimestre as crianças e adolescentes, juntamente com seus grupos, 

tiveram a oportunidade de irem aos Parques e Playgrounds diversos, à Escola 

de Ciências da USP-CienTec, realizaram um intercâmbio de futebol com a 

igreja IBADI e também tiveram a oportunidade de conhecer um Parque de 

Diversões.  

  

Foto: Passeio ao Parque do Paço e CienTEC-USP 
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A cada bimestre foram cometidos passeios/visitações ou intercâmbios para que 

ao final do ano, todas as crianças e adolescentes atendidos pela Organização 

desfrutassem de um momento cultural. Ao total foram 270 atendidos que 

participaram das atividades propostas.  

 

  

Foto: Planetário e Parque Turma da Mônica 

 

Tais atividades ocorreram bimestralmente durante todo o ano, agregando 

fundamentos científicos e tecnológicos, trazendo momentos prazerosos, 

divertidos e participativos em outros meios, fortalecendo a união dos grupos, 

assim como o conhecimento por meio de atividades lúdicas. Além de unificar o 

valor pessoal.  

 

 

II) CURSO DE INFORMÁTICA 

Em parceria com o SENAI e a empresa Tecnoset a Organização ofereceu para 

a Comunidade a ferramenta mais utilizada na sociedade nos dias atuais. O 

curso foi oferecido duas vezes por semana com carga horária de 200 horas 

para maiores de 14 anos de idade. 

Os alunos desenvolveram atividades como o sistema operacional Windows, 

pacote office , e-mail, digitação, apresentação gráfica e internet. 

As aulas com conteúdo e apresentação dinâmicas, deixaram os alunos muito 

satisfeitos, possibilitando o aprendizado do conteúdo, qualificação e acesso a 

conhecimentos gerais. 

Os alunos demonstraram um ótimo desempenho alcançando todos objetivos 

propostos no planejamento. 
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Todos os alunos que cumpriram a carga horária estipulada e concluíram o 

conteúdo programático receberam a certificação do SENAI, comprovando 

assim o seu bom desempenho e qualificação.  

 

III) CURSO AUXILIAR DE MARCENARIA 

O Curso foi realizado em parceria com o Instituto Leo Madeiras com carga de 

220 horas e qualificou 64 jovens para inserção no mercado de trabalho. 

Contou com uma grade de aulas com interpretação de esboços, croquis, 

desenho técnico, desenvolvimento de projetos, colagem e acabamento, dentre 

outras atividades. 

Houve ótima interação da turma com o professor o que facilitou o 

desenvolvimento do grupo. 

Muitos alunos que participaram do curso foram encaminhados para o mercado 

de trabalho e outros abriram pequenos empreendimentos. Todos os alunos 

receberam certificação do Curso de Marcenaria pelo Instituto Leo Madeiras. 

 

IV) OFICINA DE ESPORTES 

A Oficina de Esportes foi realizada duas vezes por semana, com a carga 

horária de 1h20min por dia e atendeu crianças de 8 a 15 anos através da 

demanda espontânea e busca ativa desse público. 

A Oficina proporcionou para o grupo o conhecimento e a prática de diversos 

esportes. 

Ao longo do ano participaram da Oficina de Esportes 87 crianças e 

adolescentes. Além das atividades da oficina também participaram, juntamente 

com os atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

das festas dos aniversariantes e outras programações realizadas pela 

Organização. 

O educador, estudante de Educação Física, também realizou momentos de 

reflexão com o grupo, com o objetivo de compartilhar com eles as situações do 

dia a dia, formas de superação, trabalho em equipe, amor ao próximo, 

mediação de conflitos, disciplina, interação, entre outros assuntos. Esse 

momento tem mostrado grandes resultados refletidos no comportamento das 
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crianças e adolescentes além de compartilhado com as famílias quando do 

acompanhamento realizado através das visitas aos atendidos. 

 

V) OUTRAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ORGANIZAÇÃO 

 

Espaço de acolhida / acompanhamento: 

O Acolhimento foi realizado pelas orientadoras sociais e pela coordenação. As 

famílias tiveram espaço aberto na organização e receberam orientação e apoio 

além de encaminhamentos para a Rede de Serviços do Município. Todo o 

atendimento foi realizado na sala de Serviço Social e outros espaços 

reservados de forma com que a família não se sentisse constrangida e tivesse 

privacidade e sigilo no seu atendimento.  

Foram realizadas 507 visitas que permitiram um reconhecimento do território 

onde os atendidos moram, o contexto das comunidades que estão no entorno 

da Organização e identificação de situações de violação de direitos, 

contribuindo assim para um trabalho com melhor qualidade e fortalecendo os 

vínculos comunitários. 

Também foram realizados encaminhamentos de algumas famílias que estavam 

sendo acompanhadas pela Instituição para o Conselho Tutelar, Delegacia da 

Mulher, Centros de Referência de Assistência Social Especializado entre 

outros. 

 

 

Reunião e formação de equipe 

Durante o ano foram realizadas semanalmente reuniões de equipe visando 

melhorar o atendimento, compartilhar as experiências, ajustar os mecanismos 

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

Também foram oferecidas formações para a equipe possibilitando qualificação 

no trabalho, construção de novos conhecimentos, fortalecimento da equipe e 

crescimento profissional. Algumas formações foram disponibilizadas pela 

Secretaria de Assistência Social do Município outras foram realizadas pela 

Organização. 
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Participações na Rede Municipal 

ORGANIZAÇÕES NATUREZA DA 

IMINTERFACEINTERFACE 

PERIODICIDADE 
CREAS Parceria Mensal 

CRAS Parceria Mensal 

UBS SERRARIA Parceria Quando necessário 

RECAD Parceria Quando necessário 

CENTRO CULTURAL 

SERRARIA E PROMISSÃO 

Apoio  Esporádico  

CONSELHO TUTELAR  Encaminhamentos  Quando necessário 

BANCO DE ALIMENTOS Parceria Semanal 

SASC Convênio  Anual  

SASC / Vigilância 

Socioassistencial 

Parceria Mensal 

CASA BETH LOBO Parceria Quando necessário 

CMDCA Composição / Conselheiro Mensal 

CMAS Participação Mensal 

INSTITUTO FILANTROPIA Formação Esporádico 

TEATRO CLARA NUNES Apoio  Quando necessário 

BIBLIOTECA SERRARIA E 

PROMISSÃO 

Apoio  Quando necessário 

SENAI DIADEMA Parceria Mensal 

INSTITUTO LEO MADEIRA Parceria Mensal 

EBM-MASA Parceria Mensal 

SECRETRIA DE EDUCAÇÃO Apoio Quando necessário 

SECRETARIA DE CULTURA Apoio Quando necessário 

SECRETARIA DE ESPORTES Apoio Quando necessário 

 

Reunião Socioeducativa 

As reuniões socioeducativas conforme Plano de Trabalho da Organização 

foram realizadas bimestralmente, a cada reunião as famílias tiveram a 
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oportunidade de participar de palestras com temas relacionados ao cotidiano, 

pertinentes ao seu território e relacionados ao seu contexto. Os encontros 

foram realizados de forma dinâmica, as famílias expuseram seus pontos de 

vistas, compartilharam experiências e contribuíram na avaliação dos 

atendimentos e serviços realizados pela Organização. 

Durante a reunião também foram sanadas dúvidas dos familiares e explanados 

assuntos diversos para o bom andamento do trabalho/atendimento. As famílias 

se mostraram muito felizes com o atendimento ofertado. 

 

Ações realizadas para captação de recursos 

 Parcerias com empresas e instituições; 

 Participação em concursos e projetos; 

 Captação com pessoas físicas; 

 Campanhas com igrejas e pessoas físicas. 

 

Origem dos recursos financeiros 

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

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

Social e Cidadania. Manteve a parceria com a Convenção Batista Pioneira, 

com a EBM-Masa Internacional e realizou campanhas e ações de captação de 

recursos com pessoas físicas, jurídicas e igrejas. Os recursos obtidos foram 

aplicados nos programas, oficinas e ações sociais sem nenhum custo para os 

beneficiários e na manutenção do patrimônio com intuito de manter a 

segurança e a qualidade em todos os atendimentos. 

 

Quantidade de atendimentos realizados  

331 crianças e adolescentes (Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos). 

672 pessoas em outros programas (Cursos de Informática, Marcenaria, 

oficinas de geração de renda, Oficina de Esportes, entre outros). 

230.984 atendimentos (visitas, acolhida, informações, alimentação, doação de 

alimentos, entre outros). 



 

ASSOCIAÇÃO BATISTA DE BENEFICÊNCIA TABEA 

NUCLEO SOCIAL DE DIADEMA 

www.tabeadiadema.org 

CNPJ 91.986.125/0006-00 – Rua Mercúrio, 126 Vila Marte – CEP 09990-030 – Diadema SP. 
Tel 4056-7775 E-Mail nsdiadema@pioneira.org.br 

Dessa forma foram atendidas 1.003 pessoas durante o ano de 2017 e 

realizados 230.984 atendimentos. 

 

Recursos humanos (quadro geral) 

Função Quantidade Carga Horária Vínculo 

Diretora 01 40 horas semanais CLT 

Coordenador de Projetos 01 40 horas semanais CLT 

Orientadora Social 03 40 horas semanais CLT 

Educador Social 07 40 horas semanais CLT 

Auxiliar Administrativo 01 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 10 Não se aplica Voluntariado 

 

Resultados alcançados 

 A redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 

 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 continuadas realizadas com os profissionais do serviço; 

  Comprometimento com a preservação do meio ambiente. 
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Resultados quantitativos 

ATIVIDADE N° DE ATENDIDOS 

Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos 

331crianças e adolescentes 

Curso Auxiliar de Marcenaria 64 

Curso de Inclusão Digital 20 

Oficina de Esportes 87 

Atendidos diversos 501 

Total de atendidos 1.003 

Alimentação (total anual cf. media diária) 176.728 

Visitas domiciliares 507 

Espaço de acolhida / acompanhamento 5.325 

Reunião Socioeducativa 371 

Doação de cestas e alimentos 472 

Atendimentos diversos 47.581 

Total de Atendimentos 230.984 

 


