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CRAS
cENTRo DE REFERÉNctA
OA ASSISTENGIA SOCIAL

.cAsA oAs FÀMILÁs-

Taquaritinga, 06 de Julho de 2.018

Ofício n'9712018

Assunto: Resposta ao Ofício n" 3g2t2T1g

Venho, através deste, em atendimento ao solicitado no ofício
supracitado, emitido por esta Casa De Leis, esclarecer que, em virtude de ter
iniciado como Coordenadora deste CRAS em 01 de Janeiro de 2017, prestarei
as informaçÕes que seguem com base nos arquivos impressos existentes,
referentes aos anos de 2013,2014 e 2015.

De acordo com o arquivo, a empresa Adonis Rubio Moreira Guateli,
teria ministrado 08 (oito) palestras conforme documentos e registros em anexo,

Diante das informações prestadas, coloco-me a disposição para
eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente, subscrevo-me

CRAS - Centro de Referência
Socialde

Soldi,495 - Vila S. Sebastiãc
15900"000. -sn

renides de Fátima Gardoso " 5590

Coordenadora CRAS,,Silvio Basso,,

llmo. Sr.
José Rodrigo de pietro
Presidente da câmara do Município de Taquaritinga/sp
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ECOBRTT{QUEDOS

De acordo com o conteúdo programático do Projeto Convivendo e

Fortalecendo VÍnculos, iniciou-se o curso eco brinquedos com o objetivo do resgate

das brÍncadeiras tradicionais e a construção de brinquedos tradicionais utilizando

materiais recicláveis para enriquecer e aperfeiçoar a prática educativa,

0 resgate das brincacleiras e dos brinquedos tradicionais tem intuito de

manter vivo o infantil .e o lúdico dentro de cada urn, pois além de fazer parte da

cultura da infância, podem estimular a criatividade, a coordenação motora, a

imaginação, a percepção visual, auclitiva e t;fitil e a concentração.

No entanto a interação e a socialização entre as crianças precisam ser

especialmente estimuladas durante as situações de uso dos brinquedos, as

negociações para a construção dos objetos, na troca de idéias entre as crianças e na

própria fabricação dos seus brinquedos.

Por tanto se faz necessário ações que visam promover a saúde por meio de

estimular as crianças na construção do saber através da ludoterapia a aquisição de

novos conhecimentos e sociabilidade, partindo do princÍpio da cooperação e a

ludicidade.

Com vistas à cooperação na s;iútle, esta ação aconteceu no perÍodo das

14h0Omin às 16h00min e procurou conscientÍzar os participantes sobre a

importância da contribuiçào da preservação rio meio ambiente por meio rla

sustentabilidade e a confeccionarem brinqr"redos recicláveis a fim de adquirirem

hábitos de vida saudáveis através da cooperação na saúde.
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Dando início ao nosso curso ecobrinqueclos foi transmitido à coordenadora do
CRAS, pais e responsávcis dos participantes o objetivo do projeto e o cronograma
das ações. Sendo que os proce.ssos cla conlecção fbr;rm explicados passo a passo,

sobre como fazert Na sequencia os participantes confeccionaram o brinquedo
denominado "Pião", sendo que foram utirizados os seguintes materiais; [EVA,
palitos de madeira, cola quente, CD, entre oirtros).

Por tanto o encerralnento clo curso os participantes tiveram um momento de
recreação e degustação, bem como organização da sala cla oflcina.

Esta oficina facilitou a percepção dos participantes ncl que diz respeito à

Sustentabilidade e teve como objetivo discutir questões relacionadas às práticas de
construir o "saber" por meio de priorizar a interação aplicada e a estimular a

ludicidade através da confecção dos ecobrirrqueclos, contribuindo para a absorção
do conhecimento de furma simple.s, lúclica e interativa favorecendo novas
perspectivas, hábitos saudáveis de vicla, visando à promoção e eclucação ern saú4e.

A abordagem desta oficina, porérn loi positiva e participativa e contamos
com um público cerca 12, na faixa etária entr.e 07 a 12 anos,
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Lista de Presença projeto "oficina ECo BRINeuEDos,,
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ECOBRINQUEDOS

' com o conteúdo programático do Projeto Convivendo e

-ulos, iniciou-se o curso eco brinquedos com o obietivo do resgate

lradicionais e a construção de brinquedos tradicionais utilizando

','is para enriquecer e aperfeiçoar a prática educativa.

'r;rs brincadeiras e dos brinquedos tradicionais tem intuito de

,,ntil e o lúdico dentro de cada um, pois alóm de fazer parte da

:ia, podem estÍmular a crÍatividade, a coordenação motora, a

r:cpção visual, eruditiva e tátil c ;t concentrarção.

'r a interação e a socialização entre as crianças precisam ser

'' rmuladas durante as situações de uso dos brinquedos, as

, ,, construção dos objetos, na troca de idéias entre as crianças e na

,r dos seus brinquedos.

se flaz necessário ações que visam promover a saúde por meio de

'"i1s na construção do saber através da ludoterapia a aquisição de

''1os e sociabilidade, partindo do princÍpio da cooperação e a

., à coopQração na saúde, esta ação aconteceu no período das

'"lr00min e procLrrou conscientizar os participantes sobre a

'rntribuiÇão da preservação do meio ambiente por meio da

a confeccionarem brinquedos recicláveis a fim de adquirirem
rrdáveis atravós da cooperação na saúcle.
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Dandc inÍcio ao nossa oficina ecobrinquedos foi transmitido à coordenadora

do CI''AS a atividades a screm realizarias. No entanto dando inicio a oficina foi

transmitid por n"reio de um vídeo educativo o tema Sustentabilidade ao qual o
mesrro ab"-dott a temática centrerl criança ecológica, visando à conscientização da

importâncl da preservação do meio ambiente bem como o clestino dos materiais

recicláveis, 'ua reutilização nos processos da confecção do.s ecobrinquedos.

Assin' 'entio foram explicados os processos cla conf'ecç:ão passo a passo, sobre

como fazr I Na sequencia os participante.s c«.rnfeccionaram o brinquedo

denortlinat' "Vai e Vem", sendo que fbram utilizaclos os seguintes materiais;

(pap"l cart ),6ilrrafa Pet, cola quente, canetas coloridas, fita adesiva transparente,

entt'" 'rLltfr

Por tt,

recrerçã9 ,'

lista t

Sustr.,rtabr'

coltst l-uir (

Iuclir:idade

do c'nhe,

pers' ectiv

Ai,

com Uirl pl'

to o encerramento do curso os participantes tiveram um momento de
'legrrstação, bem como organização da sala da oficina.

'rina facilitou a percepção dos par'ticipantes no que diz respeito à

lrlrrr,r e teve corno objetívo dist:utir questões relacionadas às práticas de
'si:'rer" por meio clc priorizar a interação aplicada e a estimular a

ravés da confecção dos ecobrinquedos, contribuindo para a absorção

rc 'to de forma simples, lúdica c' interativa favorecendo novas

lr bitos saudáveis de vida, visando à promoção e educação em saúde.

r-ci gem desta oficina, porém foi positiva e participativa e con[amos

,cr ccrca L2,ntt faixa etária cntre 07 aL'Z anos.
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Lista de Presença Projeto "Oficina ECO BIfINQUEDOS"

DArA ltful(1,Jq

Res nsável

3

4
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ECoÍ]RtNeUEDOS

o r-rnteúdo programático do Projeto Convivendo e

'riciou-se o curso eco brinquedos com o objetivo do resgate

'nris e a construção de brinquedos tradicionais utilizando

r r':rri111.vs6gr e aperfeiçoar a prática educativa.

inc;rriciras e dos brinquedos tradicionais tem intuito de

o i:lirlico dentro de cada um, pois além de fazer parte da

lrrn estimular a criatividade, a coordenação motora, a

',' j:,r.lAl, auditiva e tátil e a concerltração.

.ii.rÇi1o e a socializaçáo entre as crianças precisam ser

l;r', rii-rrantr: as situações de uso dos brinquedos, as

'rr.:rjo dos objetos, na troca de idéias entre as crianças e na

',, brinquedos.

.' j ''s:i;irio açÕr:s que visam promover a saúde por meio de

r:i.":rtrução rio saber através da ludoterapia a aquisição de

',',,ri-,ilici;rile, partindo do princípio da cooperação e ae

r';,,;;io na r;aítde, esta ação acontecell no período das

í' '\rc)cLl r'rrr conscicnIizaI os ltaIticrpan[es so[rrc ;i

'', rl.r i',,':,:rvação ricl meio antbiente por meio da

:irAren'i irr"inqucdos recicláveis a firn de adquirirem

' ' 1r,[5 da cooperação na saúde.
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psrrrrr; i'ríi':) ao Ilossa oficina ecobrinquedos fbi transmitido à coordenadora
do CRAs I :' 'tivi,iaci''s a serem realizadas neste dia. Assim sendo foram explicados
os proc:) -; r cl , cc,'Í-ecção passo a passo, sobre como fazer! Na sequencia os
partiCip: lt,'r Cr.níl:r'cionaram o l:rinqUeclo clenominadO ,,Bilboquê,,, 

sendo que
foram ut:liir.do.,; os seguintes materiais; (papel cartão, garrafa pet, cola quente,
barbant ', I rlg'':r, Ii.''. A, entre OutrosJ.

Po;'' o t lní rramento do curso os participantes tiveram um momelrto de
recreaça -' eg, ,;tir ,o, [-)em como organização da sala da oficina.

Est, i: in'' f r ír,u a perccpção clos participan[es no que diz respeito à

Sustent; 1' ' ír tC r:r cr)lrlo objr:l-ivo discutir questões relacionadas às práticas de
construi ' r 'ii' ''i'" 'or meio de priorizar a interação aplicada e a estimular a
ILrdicida'r ' 'ar :; (' lor)fecção dos ecobrinqueclos, contribuindo para a absorção
do conl ' s1';o Í'rrrma sinr ule s, lúclica e interativa favorecendo novas
perspec! '':r ",r,:dáveis dc vida, visando à promoção e educação em saúcle,

I 'ttr ' .a oficinlr, porém foi positiva e participativa e contamos
com um '.,' i-. , ,rt, na faixa r:iál,ia entre 07 a lZanos.
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ETOBRINQUEDOS

Í .,l-(irl , o cclnteú't programático cio Plojeto Cotrviveniio e

Fortalecei;Vínctrlliciou-seoCtlrsoecobrinquedoscomoolljetivodoresgate

das brin..rr,.i.n, 11p.!:r'icpsis e a cor.,strr,rçiio cle brinqr:edos tradicionais utilizando

mâteriei'r : 'iitlávr,'r' ''r et-lriQueC{'I e apcrieiçoar a prática cducativa'

t' , ,:rlo , r-rcadciras ,' clos brinquecios tradicronais tcm inluitt.r cie

manter i r iní- 9lúclico cl,,ntro rle cacla Lr]'n, pois além cle fazer parte cla

cultura ci;t :nÍ'ância, ,,,iiernt estimular a criativiciaclc, ;t coordetlação trtotot'a, a

imagini,., . ilcrc,-, visual, aucl'riva e rátil ea concentraçàto.

i . ;irrr., '.;ração e ;r socializaçáo entrc as criatrças precisatn ser

especi:, ,irs Ciurar't as situações tie uso dos brinquecltis, as

negociar; -:..r ''ução dos',!rjetos, na troca de idéias entre as criaruças e na

pÍópria 1', ';;r'i11'1 ," 'ri)tis brinqurl'los.

r' ,) c. r,-tcessário r"ôes que visam promover a saúde por melio de

estimrrl r- : cctrrstruçã{, 116 s',L,.,' através da lutioterapia a aquisição de

sopiabiliLi rle, partindo do princípio da cooperação e a

'i' " ' ',reração nl l;aúde, esta oÍicina aconteceu no período das

':i e pt'oi',,'ou ctlrrscietltizat' o:l participalltL's soItre a

,rição da 'r'eservâção do tneio anlbicl'lte por meto da

,feccionar', 'r brinquedos recicláveis a íim de adquit'ircm

is através r:lr cooperarção nâ saúde.

NOVOS

Iudicir i,

14h00

impor'
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Danclo inÍri" 'rt " 'ro curso ecobrinquedos foi transmitido à cr-rordenadora do

CRAS a a!ividr ''^ ral seria realizada' Serrdo que os processos da confecçãcr

foram exr',licaclo,' 'ro. ' ,r'ticipantes passo a passo, sobre Como fazert' Na sequencia

os partir:ii1Írr"rr.íi(r ',-' '' '''ionaram O brinquedO inrlividual denominadO; "Aranha

Saltirante", ser' '

"Guirlanila de '

Paril ess,

salritanr ," (pal.

cr: netiniras t:'

[PaPe]i'r, P..r'

I)' "" 'r1

rccreaç t i

d,rgust'

E:'' 1 ('

Srrster'' " "'
cons[r'

l,rr.licitl

(! -r c(-

L1f l":;l' ':"

com Ll' b

.]',rtrotrabalhocoletivotambémfoireaiizadodenominado;
1' tral o mesmo íicou para a decoração do CRAS local'

irs foram utilizaclos os seguintes materiais; "Aranha

l il, cola branca, lápis grafite, l/rpis colorido' garrafa Pet'

r-l guache, pincel, tesoura), entre oulros' "Guirlanda Natal"

rS, cola quente, enleÍtes decorativosJ' entre outros'

, :ento do r.rrrso os participantes tiveram um momento de

"r:n seus próprios brinquedos, bcm como um perÍodo cie

'. da sala da oÍ'icina

',r a percepção dos participantes no que diz respeito à

imo objetivr', discutir questões relacionadas às práticas de

lireio de p;i'rrizar a interação aplicada e a estimular a

;rl-ecção tlos ecobrinquedos, contribuindo para a absorção

,t'ma simplrs, lírdica e interativa favorecendo novas

rlirveis cle vi,ia, visando à promoção e educação em saúde'

'rroficittr,-'rrémloipositivaeparticipativaecontamos
', 

iressoas rtti i':lixa etária entre 07 a1'Z anos'

,

l

3

i
t'

I



)

Lista ele Presença Projeto "OÍicina ECO BRINQUEDOS'

r,tu#.árj!éQjJ

,:.ir-lr iêl Pereira rirdr igues 5andiane Lopes Pereira

l"': nai na Vítoria ferreira Solgnge_Bq_tjga,rerreqg *

t- ," -.
J .^ssrnâtr! ''

7

Keven A ragi_o__D_q §o_q41
Kevin C. R. dos Sanios

Fabia na R ina da Silva dos Santos

Eliselia Catia de Souza Arau o

Fabiana Regina da Silva dos Santos

Fabiana nrariano de O. de Freitas

Mariana da Silva

Luzia xer ra

Josemara Ap. Marques de Oliveira
Adriana Ap. Chueco

Claudia B. dos Santos
ir

ica do CRAS

MryraSalusMash
Psicóloga

CRP:06171.209

ú is., Lci.r u omes-.Silva Vilma Venêncio Gomes Silva l* irral {-v"a

1.1

12
1)fJ

74

15

l-o

17
1Qao

Laisla Beatriz O. de Frertas

Luciano G. Bueno da Silva

Mateus H. Teixeira dos santos
Naiiele Ferrrania Oliveira Antônio
Peciro Lucas Chueco Gourreia

Ronald Thiago dos Santos Barbosa

20

19 Vitor Edr-rardo Jose G. de Oliveira
Vitor H. Bueno da Silva

Poliana A G. de Oliveira

Mariana da Silva

21
l1LL t

Waíison Henrique O. de Freitas

Wender Gabriel C. Lourençano

Fabiana mariano de O. de Freitas

Lilian Regina C. Lourençano
*"rd,rW f+f2 lZttry)AuJ3 '{cilt, Cncrt ? t4. ka-ü

€'w*r"rek C p;s k í:0' .&1i*s lc- t(r-tt",o" Ç.-cuj^s c,t }Arnqt@-

o Projeto

-ntr}*

I
I

Irs rl. i rrt I

I ij , t ,:rrec \iV. R. cjos Sar.tos I

{t-*UaV*-
I.l
I

i

I

I
I

I
I

l
I



-Àp
i
I

i
I

\
-IBRlNQUEDOS

pt'ogramático do Projeto Col)t"ivcrr.lu t'

,r'so eco brinquedos com o objetivo do l'c:;l'.rre

,,lrução de brinqr-redos tradicionais r-rlili:;atlclo

,:'aperfeiçoa r a prática ed ucativa.

los brinquedos tradicionais tem inttrittr de

iro cle cada unt, pois alérn de fazei" pltl t(' da

'rr a criatividade, a coorclenaçãtl ntotol"L, â

va e tátil e a conccntração.
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E''',]NTO CRIANÇAS FORTALECENDO O FUTURO.

A ão acontecerá no GRAS, situado no bairro Jardim são sebastião das

09lrlOmin às 13h00min, onde serão oferecidos diversos serviços de prevenção

co'"-': prevenção ao uso de drogas, higiene pessoal, alem de participarem de

ati 'rdes de lazer.

O ":ivo deste evento alem de divulgar as atividades que serão oferecidas

pe' :''lAS e fornecer à comunidade o acesso às informações e conscientizar a

p. ':ão sobre o grande poder devastador das drogas no biopsicossocial do

usr ''r e prevenir que as crianças se envolvam com as drogas, a terem hábitos

de ' ,'.ne pessoal respaldando cada um com o conhecimento.
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