
RESULTADOS 2017



Introdução
Considerando o olhar da Psicologia, a qual busca compreender o homem enquanto

sujeito de sua própria história e conseqüentemente transformados de sua vida e de sua

sociedade, Menezes (2012) relata que desde os tempos mais antigos, a família, corresponde a

um grupo social que exerce importante influência sobre a vida das pessoas, sendo formada por

um grupo com uma organização complexa, sendo este grupo inserido em um contexto social

mais amplo com o qual mantém constante interação. A autora relata que este grupo familiar

tem papel fundamental na constituição de cada individuo da qual ele pertence, sendotem papel fundamental na constituição de cada individuo da qual ele pertence, sendo

importante na determinação e na organização da personalidade destes indivíduos, além de

influenciar significativamente no comportamento individual de cada um através das ações e

medidas educativas tomadas no âmbito familiar. Pode-se dizer, assim, que esta instituição é

responsável pelo processo de socialização primária destes indivíduos; crianças e dos

adolescentes que ali nasceram e cresceram. Ou seja, a família é um sistema grupal na qual tem

como finalidade estabelecer formas, valores, crenças e limites das gerações passadas com as

recentes a fim de proporcionar a estes indivíduos adaptação para se conviver em sociedade.



OBJETIVOS
No ano de 2017 buscou-se desenvolver atividades educativas e recreativas de maneira que os

atendidos, ao mesmo tempo que desenvolviam suas habilidades motoras e cognitivas, pudessem também
desenvolver uma percepção do outro enquanto parte do grupo que merece ser ouvido e respeitado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
� Auxiliar as crianças e adolescentes a conviverem de forma saudável e correta;

� Ensinar a cuidar dos materiais de uso coletivo, e compartilhar os mesmos sem atritos;

� Estimular a organização do espaço, auxiliando a organização do material após o uso;

� Estimular a coordenação motora, imaginação e criatividade, propondo atividades livres, educativas e

pedagógicas;

� Ajudá-los a compreender e respeitar a individualidade e opiniões diferentes.� Ajudá-los a compreender e respeitar a individualidade e opiniões diferentes.

ESTRATÉGIAS:

� Brincadeiras educativas;

� Atividades pedagógicas conforme calendário anual;

� Recursos didáticos como Musicas, atividades culturais, brinquedos pedagógicos;

� Lista de presença;

� Oficinas direcionadas;

� Reuniões mensais com as famílias;

� Avaliação de desempenho.

ATIVIDADES: Acontecerão aos Sábados das 09h ás 18h e aos Domingos das 09h ás 11h da manhã, com pausas

para lanche de 30min.



OFICINAS



ÍNDICES DE COMPORTAMENTO



ÍNDICES DE FREQUÊNCIA



ÍNDICES DE FREQUÊNCIA



MONITORIAS 2017

-PORTUGUÊS 

-Prof. Quézia, Jai, Samara

-MATEMÁTICA

Prof. Ilda, Vitor-Prof. Ilda, Vitor

-GEOGRAFIA

-Prof. Tálita

-FILOSOFIA

-Prof. Rafael



REUNIÃO COM AS MÃES
-7 REUNIÕES (FREQUENCIA DE 85%)

-280 CESTA BÁSICA MAIO A NOVEMBRO(+-2T)



COPV



PV MULHER



EVENTOS
10/02 –Workshop ética (Leo)
15/02 – CoPVMulher
15/03 – PVMulher
22/03 –Workshop Deficiência infantil (Mi)
26/03 – Bateria Epidemia UEM
29/03 -Workshop Contação de História (Quezia)
31/03 – Intercambista do Chile - Ofic. Inglês
05/04 – PVMulher
14/04 – ReuniãoWolpato / Rotary Sarandi –Maringá
08/04 – Páscoa – Partc. ADT / Cacau Show / Sicred /
Farmácia UEM
01/06 – Campanha cestas básicas
17/06 – Parque Parque Alfredro Werner Nyffeler

11/07 – Cinema
15/07 – Arraiá do PV
22/07 – Capacitação
23/07 – Feijuca PV
24 a 28/07 – Capacitação Adolescentes
23/07 – Doação de leitesHype entretenimento
03/08 – Inicio Trabalho comas garrafas pet –mães
08/08 – Ballet – assistir peça dança – Corbã - Calliu
30/08 – Parceria Lidy e Ótica Leonel
04/09 – Início Ofc. de Fotografia (Bruno)
06/09 - Início Ofc. deMatemática (Ilda)
07/09 - Início Ofc. de Geografia (Tálita)
07/09 - Início Monitoria de Port. e Matemática17/06 – Parque Parque Alfredro Werner Nyffeler

(Buracão)
25/07 – Visita Usina Sta. Terezinha
21/09 – Campeonato de FUTEBOL – PV Esportes
26/09 – Visita ao 4º Batalhão da Polícia Militar de
Maringá
26/09 – MC LANCHE FELIZ – Parceria com a Rede
Feminina de combate ao Câncer
02/10 – VisitaMUDI
10/10 – Visita COCA-COLA
11/10 - Visita COCA-COLA
14/10 – Apresentação Ballet – ADT
12/10 – Dia das cçasMedFormula
14/10 – Dia das cças Rotary/TorcidaMaringá
17/10 – Selo Sesi – ODS Desenvolvimento Sustentável
21/10 – Arrecadação de brinquedos - Festival Jazz
BWA
28/10 – 1º Bazar PV

07/09 - Início Monitoria de Port. e Matemática
(Vitor/Jai/Samara/Alex/Mateus)
08/09 - InícioMonitoria de Port. (Quézia)
06/10 - Início Monitoria de Filosofia (Rafael)
19/09 – Apresentação Ballet – evento na ACIM
11/11 - 2º Bazar PV
12/11 – Participação grupo Deus é Amor – Catedral
19/11 – Participação Rotary café damanhã
09/12 – Natal



WORKSHOP / CAPACITAÇÃO/ 
TREINAMENTO



CAMPANHAS



PARCERIAS



VISITAS



PRÊMIOS



PASSEIOS



EVENTOS



REUNIÕES


