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RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO DA PARCERIA 
(  x  )  ANUAL   (   ) PARCIAL   

 
 
ÓRGÃO EXECUTOR: Centro de Apoio e Valorização á Infância - CAVI 
 
 
CNPJ: 05.284.044/0001-04 

 
PERÍODO: anual de 01.01. 2019 A 31.12.2019 

 
PROCESSO Nº: N°10669/2019 
 

 

EXECUÇÃO FÍSICA 

PÚBLICO ALVO 

 
N° ATENDIDOS  

 
VALOR RECEBIDO  

Programado Executado  Valor  Fonte * 
 

Crianças de 06 á 12 anos 
de idade. 

 

50 51 R$ 10.587,80 
Recursos de 
Subvenção 

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças de 06 á 12 
anos e Famílias. 

 
AÇÕES PROGRAMADAS E EXECUTADAS: 
 

 Fortalecer a competência familiar em relação à convivência familiar e comunitária da 
população alvo com vista ao restabelecimento e manutenção dos vínculos. 

 Desenvolver ações voltadas à preservação de imagem e de identidade observando 
as peculiaridades da população atendida, oportunizando a inclusão social através 
da ampliação do acesso à informação, bem como a serviços setoriais e sócio 
assistenciais. 

 
O Centro de Apoio e Valorização a Infância - CAVI atendeu no ano de 2019 cerca de 

50 crianças em contra turno escolar, desenvolvendo atividades junto a crianças e suas 
respectivas famílias. Todas as ações ocorreram conforme programadas: Inscrições, 
rematrículas, planejamentos, atividades, encontros com os pais, atendimentos individuais 
e coletivos, passeios, torneios etc.  

O desenvolvimento das atividades foi semanal de acordo com o plano de trabalho 
aprovado, pela equipe multidisciplinar que atuaram em projetos desenvolvidos em oficinas 
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com profissionais e voluntários, contribuindo de forma direta ou indireta, prevenindo 
situações de risco, orientando os usuários e promovendo a participação da família em 
alguns momentos junto à instituição. As oficinas semanais auxiliaram na prevenção da 
ocorrência ou agravamento de situações de risco social, fortalecendo os vínculos 
familiares e comunitários.  

Nesse contexto, o CAVI ofereceu aulas de Taekwondo, Judô, e basquete, que 
ampliaram universo do conhecimento através do esporte, levando em consideração a faixa 
etária de cada criança e suas capacidades físicas, as crianças desenvolveram técnicas 
ligadas ao esporte estimulando a autoestima, disciplina, etc., contribuindo para o 
desenvolvimento integral das crianças atendidas,  fazendo intervenções e articulando junto 
à rede de proteção social do município. 

O resultado do nosso serviço possibilitou a ampliação do universo informacional 
artístico e cultural das crianças, construindo possibilidades de atendimentos individuais e 
familiares e potencializando estratégias, por meio das reuniões sobre os direitos 
socioassistenciais existentes. 

Geramos oportunidades para 51 crianças participarem de oficinas, estimulando a 
criatividade e interdisciplinaridade, o trabalho coletivo, possibilitando conhecimentos e 
desenvolvimento de habilidades e protagonismo. 

 
JUSTIFICATIVA DA DIVERGÊNCIA - AÇÕES E METAS PROGRAMADAS X 
EXECUTADAS  
 
O número de crianças atendidas variam no decorrer dos meses, devido as novas  
inscrições e os desligamentos, chegando na quantidade de cinquenta e um atendidos no 
mês de dezembro/2019. 
Houve uma pequena mudança no cronograma de atividades semanais em decorrência da 
saída e entrada de instrutores e voluntários. A partir de julho/2019 não tivemos mais aulas 
de informática, incluindo a Educação Física Esportiva. 
 
   

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:  

O projeto trabalhou com os aspectos sociais, fortalecendo os vínculos familiares e 
comunitários, ampliando o universo informacional, artístico e cultural e estimulou o 
desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos das crianças e adolescentes. 
Essas medidas ajudam a diminuir barreiras e diferenças sociais, incluindo e oportunizando 
ações para crianças, familiares e comunidade. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
Declaramos que o objeto do acordo firmado foi cumprido e que os recursos recebidos 
foram aplicados direta e exclusivamente nas ações previstas no referido acordo.  
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Itu, 24 de março de 2020. 
 
 
 
 
_________________________________ 

Sandra Regina Molini 
Representante Legal  

 

 
 
 
_____________________________ 

Daniela Priscila de Moraes Prieto 
Técnico do Serviço  

 
 

* ESTADUAL OU FEDERAL (a entidade que recebe os dois, colocar o valor de cada 
ente separado)            


