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1. Apresentação 
 
O Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação de 
Risco e Rua, instituído através do Decreto Estadual nº 30.874 de 10/10/2007 e 
reformulado pelo Decreto Estadual nº 39.851 de 19/09/2013, vem ao longo de sua 
trajetória primando pela promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos 
humanos de adolescentes, jovens e adultos e seus familiares em situação de risco 
social e/ou pessoal e de rua, ofertando, atualmente, estas diretrizes através de sua 
Unidade de Atendimento Centro da Juventude de Santo Amaro. O Programa Vida 
Nova tem cumprindo um papel relevante no contexto societário excludente e 
estigmatizador de indivíduos com direitos violados, pautando sua ação no 
pertencimento social e no protagonismo juvenil. 
  
A oferta de atendimento na modalidade de Centro da Juventude configura-se como 
um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no nível da proteção social 
especial de média e alta complexidade da Política de Assistência Social e como um 
espaço de aquisições progressivas, tendo como objetivo contribuir para o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a construção e ou 
ressignificação de projetos de vida e a inserção na rede de ensino formal, no mundo 
produtivo, em programas sociais e demais políticas públicas setoriais. Os valores 
trabalhados com os beneficiários do serviço primam pela: Cidadania, Compromisso, 
Direito, Equidade, Ética, Igualdade, Justiça, Liberdade, Respeito, Respeito às 
diferenças, Responsabilidade, Solidariedade. 
 
O público atendido no Centro da Juventude destina-se a adolescentes, jovens e 
adultos, na faixa etária de 16 a 29 anos, e que vivenciam ou vivenciaram violações 
de direitos por ocorrência de: 
1. Violência física, psicológica, negligência e vítimas de conflitos de proximidade;  
2. Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;  
3. Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa em 
meio aberto ou medida de proteção;  



  
 
 

4  

4. Situação de rua, de desocupação e/ou mendicância;  
5. Usuários de substâncias psicoativas;  
6. Usuários que estão sob acolhimento institucional (abrigos);  
7. Adultos que cumprem penas alternativas ou egressos e liberados do sistema 
penitenciário;  
O Centro da Juventude funciona de segunda a sexta, com quatro horas diárias, 
cinco dias da semana. É um espaço onde acontece à educação não formal e 
sistematizada, a qual tem como pressuposto favorecer o desenvolvimento das 
potencialidades e habilidades, bem como a elevação do universo do conhecimento e 
o exercício de cidadania e de seus beneficiários.  
 
2. A Coordenação do Centro da Juventude tem como responsabilidade e 
objetivo geral, desenvolver as ações que elencamos a seguir:  
 
Atender 100 adolescentes, jovens e adultos, na faixa etária de 16 a 29 anos, 
oriundos da comunidade de Santo Amaro e adjacências, com perfil de extrema 
vulnerabilidade, risco social e/ou pessoal, e em situação de rua, desenvolvendo 
atividades e ações que promovam a prevenção, a inclusão, a proteção, a promoção 
social e a intervenção de situações vexatórias e/ou que agravem e vitimem os 
direitos sociais, civis, políticos destas pessoas. 
 
Em linhas gerais as atividades e ações desenvolvidas no Centro da Juventude estão 
pautadas na promoção de apoio, orientação, atendimento e acompanhamento 
psicossocial e pedagógico, e a inclusão destes adolescentes e jovens que vivenciam 
violações de direitos. Sendo assim, pautamos estas atividades e ações através dos 
eixos:  
  
1. Ciclo de Qualificação Social ou Promoção Social - será desenvolvido através de 
oficinas promotoras e estimuladoras de pertencimento, de auto estima e de 
cidadania. 
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2. Ciclo de Qualificação para o Mercado de Trabalho ou de Potencial - será 
desenvolvido através de oficinas promotoras de habilidades e de elevação do grau 
de conhecimento, buscando estimular no jovem um espírito empreendedor. 
3. Eixos temáticos e conteúdos a serem trabalhados com os adolescentes e 
jovens: 
 
Cidadania e Direitos humanos, com conteúdo em: Educação, Cidadania e Direitos 
Humanos; Inclusão e Exclusão Social; Diversidade Religiosa e Direitos Humanos; 
Contexto sociopolítico (as políticas públicas e os movimentos sociais, fóruns sociais, 
conselhos de direitos, sindicatos, associações, dentre outros) Configurações de 
família; Respeito social, preconceito e discriminação; dentre outros. 
 
Juventude, com conteúdo em: Juventude e Participação Social; Juventude e 
Contemporaneidade; Políticas Públicas de Juventude; Concepções Culturais, 
Sociais e Políticas; O papel da juventude no contexto de construção de políticas 
sociais; Manifestações Artísticas Urbanas (Dança de Rua, Grafitagem, Carnaval, 
Linguagem Giriática, Tatuagens), dentre outros. 
 
Sustentabilidade e Meio ambiente, com conteúdo em: Educação Ambiental; 
Sustentabilidade Socioambiental; Cadeias Produtivas Sustentáveis; Biodiversidade; 
o Homem e o Meio Ambiente; Coleta Seletiva. 
 
Saúde e Qualidade de Vida, com conteúdo em: Atenção Integral aos agravos 
prevalentes nos jovens; Saúde sexual e reprodutiva e os direitos; O uso abusivo de 
álcool, tabaco e outras drogas; Prevenção, cuidado e tratamento da dependência 
química e das doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. 
 
4. Metas / Resultados obtidos no mês de Novembro / 2019 
 
Em consonância com as metas previstas em Plano de Trabalho das ações a que se 
destina o Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação 
de Risco e Rua, mas especificamente a sua Unidade de Atendimento Centro da 
Juventude de Santo Amaro, foram desenvolvidas as seguintes atividades e ações no 
âmbito da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 
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4.1 Descrições detalhadas das metas, atividades e ações. 
 
Meta 01: Centro da Juventude de Santo Amaro 
 
Especificação: Promoção de apoio, orientação, atendimento e acompanhamento 
psicossocial e pedagógico, a inclusão social de adolescentes, jovens e adultos que 
vivenciam violações de direitos. 
 
Indicador Físico – Atendimento de adolescentes, jovens e adultos em situação de 
risco pessoal e/ou social. 
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Descrição e Quantificação das ações ou das atividades: 
 
 

RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TÉCNICA DE PSICOLOGIA - 
CHRISTIANE  RICARDO DE MOURA  

DATA AÇÃO/ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS 
RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

1 
 

G.O – Em busca de si 
mesmo com dinâmicas 

de grupo. 
Atendimento aos jovens. 

 

Mostrar para os 
jovens o quanto 

precisamos 
conhecer nosso 
comportamento 

diante de situações 
conflituosas. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

4 
G.O. – Individualidade x 

Individualismo. 
Atendimento aos jovens. 

Debater com os 
jovens a diferença 

entre individualidade 
e individualismo e 

como eles lidam com 
estas diferenças. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
relacionamento 
interpessoal dos 

jovens. 
 

5 
Palestra com as turmas 

sobre Juventude, 
Sexualidade e Bullying. 

Atendimento aos jovens. 

Debater com os 
jovens os 

questionamentos 
relacionados aos 

aspectos inerentes 
ao desenvolvimento 

do adolescente. 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

6 
G.O. – Individualidade x 

Individualismo. 
Atendimento aos jovens. 

Debater com os 
jovens a diferença 

entre individualidade 
e individualismo e 

como eles lidam com 
estas diferenças. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
relacionamento 
interpessoal dos 

jovens. 
 

7 
G.O. – Individualidade x 

Individualismo. 
Atendimento aos jovens. 

Debater com os 
jovens a diferença 

entre individualidade 
e individualismo e 

como eles lidam com 
estas diferenças. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
relacionamento 
interpessoal dos 

jovens 
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8 
G.O. – Individualidade x 

Individualismo. 
Atendimento aos jovens. 

Debater com os 
jovens a diferença 

entre individualidade 
e individualismo e 

como eles lidam com 
estas diferenças. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
relacionamento 
interpessoal dos 

jovens 
 

11 

G.O. – Autoestima e 
dinâmica de grupo sobre 

o tema 
Atendimento aos jovens 

 
Reunião na pró-rural 
com Carla e Paula 

Vanusa 

Mostrar definições 
de autoestima e o 
que ela representa 

par ao nosso 
desenvolvimento 

enquanto ser 
humano. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

 
Planejar a dinâmica 
e a apresentação da 

IX Supervisão 
Técnica. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

12 

G.O. – Autoestima e 
dinâmica de grupo sobre 

o tema. 
 

Atendimento aos jovens 
 

Mostrar definições 
de autoestima e o 
que ela representa 

par ao nosso 
desenvolvimento 

enquanto ser 
humano. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

13 

G.O. – Autoestima e 
dinâmica de grupo sobre 

o tema. 
 

Atendimento aos jovens 
 

Mostrar definições 
de autoestima e o 
que ela representa 

par ao nosso 
desenvolvimento 

enquanto ser 
humano. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

14 

G.O. – Autoestima e 
dinâmica de grupo sobre 

o tema. 
 

Atendimento aos jovens 
 

Mostrar definições 
de autoestima e o 
que ela representa 

par ao nosso 
desenvolvimento 

enquanto ser 
humano. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

15 FERIADO FERIADO   

18 
G.O. – Violência gera 

violência para si próprio. 
Dinâmica de grupo e 

vídeo. 

Mostrar ao jovem 
que todo ser humano 

possui uma 
agressividade 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
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Atendimento aos jovens 

reprimida e como 
entendê-la. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

19 

G.O. – Violência gera 
violência para si próprio. 

Dinâmica de grupo e 
vídeo. 

 
Atendimento aos jovens 

Mostrar ao jovem 
que todo ser humano 

possui uma 
agressividade 

reprimida e como 
entendê-la. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

20 

Atividade lúdica sobre a 
história de Zumbi dos 

Palmares em função do 
dia da Consciência 

Negra. 
 

Atendimento aos jovens. 

Apresentar aos 
jovens a importância 

de Zumbi dos 
Palmares para a 

história do Brasil e o 
porquê do dia da 

Consciência Negra. 
 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens e fazê-
los conhecedores da 

história do Brasil. 
 

21 
G.O. – Violência gera 

violência para si próprio. 
Dinâmica de grupo e 

vídeo. 
Atendimento aos jovens 

Mostrar ao jovem 
que todo ser humano 

possui uma 
agressividade 

reprimida e como 
entendê-la. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

22 
Atividades lúdicas com 
os jovens (recreação 

com grupos de jovens). 
Atendimento aos jovens. 

 

Construir nos jovens 
o espírito de 

cooperação e não, o 
de competição. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

25 
G.O – Resignação. 

Dinâmica de grupo e 
vídeo 

Atendimento aos jovens. 

Desenvolver nos 
jovens o espírito de 
Resignação e como 
eles lidam com este 

comportamento. 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

26 
G.O. Filme: quarto de 

guerra (debates). 
Atendimento aos jovens 

Debater com os 
jovens a mudança 
de comportamento 

diante das perdas da 
vida. 

Atendimento in loco 
dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
 

27 
G.O. Filme: os 

brutamontes (debates). 
Atendimento aos jovens. 

Mostrar aos jovens a 
diferença entre o 

pensamento racional 
e o pensamento 

emotivo diante das 
situações da vida. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens. 
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Atendimento in loco 
dos jovens, 

28 

Palestra da Secretária 
da Saúde e Vigilância 

Sanitária sobre Dengue, 
Chikungunya e Zika. 

Visita a empresa Cesar 
com jovens que 

participam da oficina 
Empreendedorismo. 

Atendimento aos jovens. 

Conscientização dos 
jovens diante das 
doenças que são 

epidêmicas na nossa 
região. 

Mostrar aos jovens o 
desenvolvimento de 
uma organização e 

sua estrutura. 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
conhecimento dos 

jovens em relação a 
diversas doenças e 

o tratamento. 
 

 

29 
Ação para encaminhar 

as jovens para o Cisam. 
Atendimento aos jovens. 

Ação de enviar 
jovens para 

realização de 
exames preventivos. 

 
Atendimento in loco 

dos jovens. 

Melhoria no 
desenvolvimento 

dos jovens 
Entendimento da 
dinâmica de uma 

empresa. 
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RELATÓRIO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA TÉCNICA DE SERVIÇO 
SOCIAL – DANYELLI MARIA SOBREIRA  

DATA AÇÃO/ATIVIDADE OBJETIVO PRINCIPAIS 
RESULTADOS OBSERVAÇÃO 

01 
- Atendimento às 

demandas dos jovens. 
- Reunião equipe CJ. 

-Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
-Planejamento mensal. 

- Despertar o interesse de 
participação efetiva. 

- Pontuar os principais 
objetivos do planejamento 

mensal. 
 

04 

-Atendimento aos 
jovens. 

- Mediação de 
conflitos. 
- VEPA 

. 
 

- Escuta qualificada das 
demandas 

apresentadas pelos 
jovens. 

- Mediação de conflitos: 
jovens da comunidade. 

- Supervisão. 
 

-Desenvolver nos jovens a 
comunicação não 

violenta. 
- Desenvolver nos jovens 

a comunicação não 
violenta. 

- Folha de Ponto e 
atividades desenvolvidas. 

 

05 
-Atendimento aos 

jovens. 
- IITB 

-Favorecer o 
entendimento no 

acesso dos direitos e 
inclusão social. 

- Regularização de 
Documentação. 

- Estimular o 
protagonismo juvenil. 

- RG. 
 

06 
-Atendimento aos 

jovens. 
-Visita Domiciliar 

 

-Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
-Conhecer a realidade 
vivenciada pelo jovem 
na sua comunidade e 

com a família. 

-Participação da família. 
- Resgate dos vínculos 

familiares. 
 

 

07 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Reunião Equipe 

Técnica. 

- Escuta qualificada das 
demandas dos jovens 

sobre suas inquietações 
e acesso aos serviços. 
- Reunião Avaliativa. 

- Demandas das 
inquietações das 

vivências dos jovens. 
- Substituições dos jovens 
com excedente de faltas. 

 

08 
- Balcão de Direitos. 

- Atendimento à 
comunidade. 

-Regularização de 
documentos pessoais. 

- Demanda da 
comunidade familiar 

dos jovens beneficiários 
do programa. 

- Acesso aos serviços de 
direito. 

- Orientação ao acesso de 
serviços da Rede 
Socioassistencial. 

 

11 

- Atendimento aos 
jovens. 

-PIA 
- Atendimento a 

comunidade. 
 

- Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
- Plano de Atendimento 

Individual. 
- Escuta qualificada das 

demandas da 
comunidade. 

- Fortalecer a 
comunicação comunidade 

x CJ. 
- PIA. 
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11 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Trabalho Interno. 

- Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
- Evolução dos jovens. 

 

- Orientações sobre a 
redução de danos, 

mediação de conflitos na 
perspectiva da 

comunicação não 
violenta. 

- Atualização do 
Psicossocial. 

 

12 
- Atendimento aos 

jovens. 
-Novos Rumos. 

- Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
- Demanda da Casa de 
Acolhida Novos Rumos. 

- Exercitar a comunicação 
não violente com os 

jovens em conflitos nas 
relações interpessoais. 

- Acolhimento. 
 

13 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Visita Vínculo 

Trabalho. 

- Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
- Confirmação do 

vínculo empregatício. 

- Enaltecer as dúvidas 
sobre acessibilidade de 

direitos. 
- Falta Justificadas. 

 

14 
- Atendimento aos 

jovens. 
- CRAS RPA1 

- Escuta qualificada dos 
jovens sobre situações 

pessoais. 
- Encaminhamento para 

solicitação da 
concessão do benefício 

da bolsa família. 

- Mediação de Conflitos e 
orientações sobre 

Redução de Danos. 
- Orientações na 
perspectiva do 

protagonismo juvenil. 

 

15 
-Atendimento aos 

jovens. 
-CEAPA. 

- Escuta qualificada 
sobre vínculos 

familiares fragilizados, 
uso de álcool e outras 

drogas. 
- Entrevista PSC. 

 
 

- Exercitar a comunicação 
não violente com os 

jovens em conflitos nas 
relações interpessoais. 
-Orientações sobre a 

importância do 
cumprimento do acordo 

judicial. 

 

18 
-Atendimento aos 

jovens. 
- Cartório. 

 

-Escuta Qualificada dos 
jovens. 

- Demanda dos 
familiares dos jovens 

usuários do CJ. 

-Acolhimento e elevação 
da baixa estima. 

- Regularização da 
Certidão de Nascimento. 

 

19 
-Atendimento aos 

jovens. 
- Visita Domiciliar. 

 

-Escuta qualificada dos 
jovens. 

-Conhecer a realidade 
dos jovens beneficiários 

do CJ.. 

-Enaltecer os 
questionamentos dos 

jovens. 
- Fortalecimento dos 

vínculos familiares x CJ. 
 

20 
-Atendimento aos 

jovens, 
- Reunião CJ. 

- Escuta qualificada e 
encaminhamento para a 
rede socioassistencial 

das demandas dos 
jovens. 

- Avaliação das 
atividades já 
ministradas. 

- Orientação, informação, 
reflexão e estímulo à 

participação dos jovens 
nos questionamentos da 
sociedade em tempos. 

- Ajustes do Planejamento 
mensal. 

 

21 
-Atendimento aos 

jovens. 
-Mediação de 

conflitos entre jovens. 
- Trabalho Interno. 

-Escuta qualificada dos 
jovens. 

- Resolver Conflitos 
entre jovens em 
situação Rua. 

- Planilha do Vem. 
 

-Melhoria da comunicação 
entre jovens. 

- Fortalecer o vínculo 
entre os jovens em 

situação de rua. 
- Atualização das 

solicitações do VEM. 
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22 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Reunião com os 

jovens das CASEM’S. 
 

- Escuta qualificada dos 
jovens. 

- Orientações sobre as 
normas e regras do CJ 
passadas na acolhida 

inicial. 

- Fortalecimento da 
comunicação equipe 

técnica social x jovens. 
- Fortalecimento da 

comunicação. 
 

25 
- Atendimento aos 

jovens. 
- PIA 

 

-. Escuta qualificada 
dos jovens. 

- Plano individual de 
atendimento. 

- Orientações sobre as 
normas e regras que 

regem o CJ. 
-PIA. 

 

26 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Trabalho Interno. 

 

- Escuta qualificada dos 
jovens. 

- Atualização da 
evolução dos jovens. 

- Fortalecer a importância 
da participação efetiva 

nas atividades propostas 
pelo CJ. 

-  Avaliação do 
Psicossocial. 

 

27 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Receita Federal 

 

- Escuta qualificada dos 
jovens. 
- CPF 

- Fortalecer a importância 
da participação efetiva 

nas atividades propostas 
pelo CJ. 

-Verificar a possibilidade 
de gratuidade na retirada 

do CPF. 

 

28 
- Atendimento aos 

jovens. 
- Palestra 

- Escuta qualificada dos 
jovens. 

- Secretaria de Saúde 
Ambiental. 

- Orientações, mediações 
das demandas dos 

jovens. 
- Prevenção e cuidados 

com os focos da Dengue. 
 

29 

- Atendimento aos 
jovens. 

- Dialogo em grupo 
com a temática: 

Segurança Pública. 
 

- Escuta qualificada dos 
jovens. 

-  Violência Urbana, 
Porte de Armas, 

Sistema Prisional. 

- Fortalecer a importância 
da participação efetiva 

nas atividades propostas 
pelo CJ. 

- Verbalizações de 
situações vivenciadas. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 

RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 
MÊS NOVEMBRO  2019 

 
INSTRUTOR:  EUDES  (INFORMÁTICA) 

DATA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVO DA ATIVIDADE 
POR DIA 

MATERIAL OU RECURSO 
UTILIZADO NESTA ATIVIDADE 

01/11 Virtualização I 
Ensinar aos jovens a criar e 

virtualizar maquinas inteiras em 
um único sistema 

Explicações teóricas no quadro 
negro de ensino 

04/11 Virtualização II 
Ensinar aos jovens a criar e 

virtualizar maquinas inteiras em 
um único sistema 

Explicações teóricas no quadro 
negro de ensino 

05/11 Instalação da 
máquina virtualbox 

Mostrar aos jovens a instalação 
do programa em ambiente 

windows 
Aula prática em laboratório na sala 

de informatica 

06/11 
Configurações e 
parâmetros  da 

virtualizadora box 
Ensinar aos alunos a 

configuração pós instalação da 
virtualbox 

Aula prática em sala de aula na sala 
de informatica 

07/11 Kravaro Treinamento de digitação no 
word 

Aula prática  em sala de aula usando 
software Kravaro de Digitação 

08/11 Conectores RJ45 
Mostrar aos alunos como 
utilizar de forma correta a 

utilização dos conectores de 
redes 

 
Aula prática e  explicativa em sala de 

aula no quadro 

11/11 Padrão T568A 
Ensinar aos jovens a forma de 
cores padrão de cabeamento 

de rede por sequencia 
 

Aula teórica e prática em sala de 
aula no laboratório 

12/11 Padrão T568B 

 
Ensinar aos jovens a forma de 
cores padrão de cabeamento 

de rede por sequencia 

 
Aula teórica e prática em sala de 

aula no laboratório 
 

13/11 Kravaro 
Treinamento de digitação no 

word 
Aula prática  em sala de aula usando 

software Kravaro de Digitação 

14/11 Jogos Educacionais 
Ensinando aos jovens com 

Jogos educacionais paciência, 
e lógica 

Aula prática em sala de aula com 
computadores 

15/11 Pacote Office usando 
Publisher 

Ensinando aos jovens na 
criação de cartões de visitas, 

banners e calendarios 
Aula prática em sala de aula no 

laboratório 

18/11 

 
 

Filme Pedagógico 

 
Ensinando aos jovens outras redes 
de surface na internet de busca e 

os perigos da DeepWeb 

 
Aula prática e teórica usando 
internet do celular móvel com 

Datashow 
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 (DarkNet rede sombria ) 

19/11 

 
E-mail 

Mostrando aos jovens a utilização 
de forma profissional os E-mails, 

forma de anexo, envio e 
recebimento 

 
Aula prática e teórica usando 
internet do celular móvel com 

Datashow 
 

20/11 

 
Windows 10 e suas 

funcionalidade 

 
Ensinar aos alunos os atalhos e 

funcionalidade do Windows 10 e 
seus recursos imbutidos 

 
Aula teórica em sala de aula com 

quadro e os computadores 

21/11 

 
Criações de contas 

Digitais, correios 
eletronicos 

 
Ensinar aos alunos na prática a 
a utilização e criação de contas 

digitais usando seus E-mails 

 
Aula prática e teórica usando 
internet do celular móvel com 

Datashow 
 
 

22/11 Dinâmica de Grupo 
Orientar os jovens sobre os 

riscos do mundo Digital 
Em sala de aula em roda de 

conversa 

25/11 Gravadores NERO 
imagem ISO 

 Mostrar aos jovens a 
utilização  de mídias CD/DVD e como gravar  

 
Aula prática no laboratório de 

informática usando Nero... 
 

26/11 Acesso Remoto 

 
Mostrar aos jovens de como  fazer 
um acesso remoto para suporte a 

distancia 

 
Aula prática usando internet do 
celular móvel usando datashow 

 

27/11 

 
 

Downloads via torrent 
p2p 

 
Mostrar aos jovens hoje maneira 

mais fácil e rápida de ser fazer 
downloads da internet via torrent 

 
Aula prática usando internet do 
celular móvel usando datashow 

 

28/11 
IPTV acesso via 

striming de internet e 
servidores index 

Ensinar os jovens de maneira 
prática e rápido melhor jeito de 

assistir filmes e vídeos via striming 
 

Aula prática usando internet do 
celular móvel usando datashow 
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29/11 Conhecendo o LINUX 
OS 

 
Mostrar aos jovens outro que 

existe outros tipos de softwares 
OS de sistemas livres como linux 

 
Aula prática na sala de aula usando 
DVD virtualizador pelo DVD/RAM 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 

– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 
MÊS NOVEMBRO 2019 

 
INSTRUTOR:  EDSON LEOPOLDINO  

DATA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVO DA ATIVIDADE POR 
DIA 

MATERIAL OU RECURSO 
UTILIZADO NESTA 

ATIVIDADE 

04/11 FUCIONAL 

Promover o desenvolvimento integral de jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente com jovens em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

05/11 

FUCIONAL 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

06/11 
FILME DE CUNHO 
ESPORTIVO PARA 
REFLEXÃO DOS 

JOVENS 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

07/11 
FILME DE CUNHO 
ESPORTIVO PARA 
REFLEXÃO DOS 

JOVENS 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

11/11 

FUTBOL 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

12/11 FUTEBOL Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 
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13/11           HANDEBOL Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

14/11           HANDEBOL Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

18/11           VOLEI  Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

19/11 

          VOLEI  

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

20/11 
DINAMICA DE 

VALORES 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

21/11 DANAMICA DE 
VALORES  

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

25/11  JOGO DE 
QUEIMADO 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

26/11 JOGO DE 
QUEIMADO  

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
Quadra, Cones, Colchonetes, 

Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 
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qualidade de vida, prioritariamente 
com jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 
outros. 

27/11 JOGO DE BARRA 
BANDEIRA  

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

28/11 
JOGO DE BARRA 
BANDEIRA 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 

29/11 

 

Promover o desenvolvimento integral 
de jovens, como fator de formação 

da cidadania e melhoria da 
qualidade de vida, prioritariamente 

com jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Quadra, Cones, Colchonetes, 
Quadro, Datashow,  Bolas, 
Bambolê, Cordas, Dentre 

outros. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 

– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 
MÊS NOVEMBRO 2019 

 
INSTRUTOR:  PATRICIA FERREIRA 

DATA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVO DA ATIVIDADE POR 
DIA 

MATERIAL OU RECURSO 
UTILIZADO NESTA 

ATIVIDADE 

04/11 
CONFECÇÃO 

DE PEÇAS PARA O 
NATAL 

Promover uma fonte de renda extra para os nossos jovens, como também promover o desenvolvimento das potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, 

PINCEIS,  LAPIS, REGUA,  
05/11 

CONFECÇAO DE 
PEÇAS PARA O 

NATAL 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
06/11 

PRODUÇAO DO 
PRESEPIO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
07/11 

PRODUÇAO DO 
PRESEPIO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
11/11 

MONTAGEM DO 
PRESEPIO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
12/11 MONTAGEM DO 

PRESEPIO 
Promover uma fonte de renda extra 

para os nossos jovens, como também 
promover o desenvolvimento das 

potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
13/11 DECORAÇÃO DO CJ 

PARA O NATAL 
Promover uma fonte de renda extra 

para os nossos jovens, como também 
promover o desenvolvimento das 

potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
14/11 DECORAÇÃO DO CJ 

PARA O NATAL 
Promover uma fonte de renda extra 

para os nossos jovens, como também 
promover o desenvolvimento das 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  
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potencialidades. LAPIS, REGUA, 
18/11 PINTURA 

CULTURAL NA 
PAREDE 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
19/11 

PINTURA 
CULTURAL NA 

PAREDE 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
20/11 

PRODUCAO DE 
GESSO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
21/11 PRUDUCAO DE 

GESSO 
Promover uma fonte de renda extra 

para os nossos jovens, como também 
promover o desenvolvimento das 

potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
25/11 CONSTRUIR UMA 

ARVORE DO 
SOMHO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
26/11 CONSTRUIR UMA 

ARVORE DO 
SONHO 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
27/11 CONFECCAO DE 

BOLSA COM 
CAMISA VELHA 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
28/11 

CONFECCAO DE 
BOLSA COM 

CAMISA VELHA 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
29/11 

CONFECCAO DE 
BOLSA COM 

CAMISA VELHA 

Promover uma fonte de renda extra 
para os nossos jovens, como também 

promover o desenvolvimento das 
potencialidades. 

TINTA, TESOURA, COLA, 
MATERIAIS RECICLAVEIS, 

GESSO, CARTOLINA, PAPEL 
QUARENTA QUILOS, PINCEIS,  

LAPIS, REGUA, 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 

– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 
MÊS NOVEMBRO 2019 

 
INSTRUTOR:  EDILSON CANDIDO 

DATA DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVO DA ATIVIDADE POR 
DIA 

MATERIAL OU RECURSO 
UTILIZADO NESTA 

ATIVIDADE 

04/11 

Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil. 

 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

05/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil. 
 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

06/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil. 

 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

07/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil. 

 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

08/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil. 

 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

11/11 Dinâmica em Grupo; Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

Quadro Branco; 
Piloto; 

Datashow; 
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Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil; 
Desigualdade Racial; 
Desigualdade Social. 

os fatos atuais. Caixa Amplificado. 

12/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil; 
Desigualdade Racial; 
Desigualdade Social. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

13/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil; 
Desigualdade Racial. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

14/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil; 
Desigualdade Racial; 
Desigualdade Social. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

15/11 Dinâmica em Grupo; 
Novembro mês da 
Consciência Negra; 
História do Brasil; 
Desigualdade Racial; 
Desigualdade Social. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

18/11 Dinâmica em Grupo; 
Racismo, preconceito 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 
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e discriminação; 
Igualdade Racial. 

Caixa Amplificado. 
19/11 Dinâmica em Grupo; 

Racismo, preconceito 
e discriminação; 
Igualdade Racial. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Piloto, Quadro e Projetor 

20/11 Dinâmica em Grupo; 
Racismo, preconceito 

e discriminação; 
Igualdade Racial. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 
21/11 Dinâmica em Grupo; 

Racismo, preconceito 
e discriminação; 
Igualdade Racial. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 
22/11 Dinâmica em Grupo; 

Racismo, preconceito 
e discriminação; 
Igualdade Racial. 

Montagem de grupo 
de Afoxé e Samba 

Reggae. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 
Instrumentos de percussão. 

25/11 Dinâmica em Grupo; 
Cultura Afro-

brasileira; 
Culinária; 
Ritmos; 
Danças. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

26/11 Dinâmica em Grupo; 
Cultura Afro-

brasileira; 
Culinária; 
Ritmos; 
Danças. 

Criação de Música 
com o tema 

Consciência Negra e 
Orgulho Negro. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 

27/11 

Dinâmica em Grupo; 
Cultura Afro-

brasileira; 
Culinária; 
Ritmos; 
Danças. 

Gravação de música 
sobre Consciência e 

Orgulho Negro. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 
Computador; 

Interface de áudio; 
Microfone Dinâmico; 

Microfone Condensador; 
Tripé de microfone; 
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Pop Filter 
Cabos e extensões. 

28/11 Dinâmica em Grupo; 
Cultura Afro-

brasileira; 
Culinária; 
Ritmos; 
Danças. 

Gravação de 
videoclipe de música 
sobre Consciência e 

Orgulho Negro. 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
Quadro Branco; 

Piloto; 
Datashow; 

Caixa Amplificado. 
Câmera; 

Tripé. 

29/11 Apresentação em 
Culminância. 

 

Discutir com a nossa juventude a 
história do Brasil relacionando com 

os fatos atuais. 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 
– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 

 
MÊS NOVEMBRO 2019 - NSTRUTOR:  Inês Dias 

 
DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

OBJETIVO DA 
ATIVIDADE POR 

DIA 
MATERIAL OU RECURSO 

UTILIZADO NESTA 
ATIVIDADE 

01/11 Estatuto da Juventude, conhecer pra 
garantir direitos.  

Reflexão e senso 
critico 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

04/11 Vídeo debate: o lado bom da vida 
Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

05/11 Fechamento de relatório/ planejamento 
Jovens em 
atividades extras 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

06/11 Vídeo debate ( A cura) turma 4 
Reflexão e 

conhecimento 
Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

07/11 Vídeo debate ( A cura) turma 1 
Dar suporte a equipe 
quando necessário. 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

08/11 Apoio interno e externo 
Dar suporte a equipe 
quando necessário 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

11/11 Vídeo debate ( A cura) turma 2 
Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

12/11 Vídeo debate ( A cura) turma 3 
Proporcionar uma 
Reflexão e análise 
critica. 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

13/11 
Sexualidade: autoconhecimento. (obs: 

atividade prevista pra outubro e ficou 
pra novembro) turma 2 

Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

14/11 
Sexualidade: autoconhecimento. (obs: 

atividade prevista pra outubro e ficou 
pra novembro) turma 1 

Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

15/11 Apoio interno/ externo Dar suporte a equipe 
quando necessário. 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 
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Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

18/11 
Vídeo debate: a cor purpura (semana da 

consciência negra) turma 2 e 4 
Proporcionar uma 
Reflexão e análise 
critica 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

19/11 
Vídeo debate: a cor purpura (semana da 

consciência negra) turma 1 e 3 
Proporcionar uma 
Reflexão e análise 
critica 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

20/11 
Vídeo debate: discurso do Rei (obs: 

atividade prevista pra outubro e ficou 
pra novembro) turma 2 e 4 

Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

21/11 
Vídeo debate: discurso do Rei (obs: 

atividade prevista pra outubro e ficou 
pra novembro) turma 1 

Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

22/11 
Apoio interno/ externo Dar suporte a equipe 

quando necessário 
Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

25/11 Vídeo debate: Aos 13 (turma 2 e 4) 
Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

26/11 Vídeo debate: Aos 13 (turma 1 e 3) 
Reflexão e 
conhecimento 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

27/11 
Vídeo debate: preciosa (turma 2 e 4) Reflexão e 

conhecimento  
Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

28/11 
Vídeo debate: preciosa (turma 1 ) Datashow , papel e 

lápis  
Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 

29/11 Apoio interno/ externo 
Dar suporte a equipe 
quando necessário 

Papel, cartolina, lápis, 
papel Quarenta Quilos, 

Datashow, Caneta, Piloto, 
Papel Oficio; 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 
– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 

 
MÊS Novembro 2019 - INSTRUTOR:  JANAINA FRANÇA 

 
DATA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

OBJETIVO DA 
ATIVIDADE POR 

DIA 
MATERIAL OU RECURSO 

UTILIZADO NESTA 
ATIVIDADE 

01/11 Higiene pessoal 
Desenvolver nos 
jovens hábitos de 
higiene pessoal 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

04/11 Higiene pessoal 
Desenvolver nos 
jovens hábitos de 
higiene pessoal 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

05/11 Higiene pessoal 
Desenvolver nos 
jovens hábitos de 
higiene pessoal 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

06/11 Câncer de próstata sinais e sintomas 
Prevenir o câncer 

de próstata 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

07/11 
EXECUÇÃO DE EXAMES DE SIFILIS, 

HIV, e HEPATITES 1,2,3,4 
(HOSPITAL CISAN - RECIFE) 

PREVENIR E 
CUIDAR DE 
DOENÇAS 
INFECTO 

CONTAGIOSAS 

HOSPITAL DO CISAN 
(RETIRADA DE SANGUE) 

08/11 Câncer de próstata sinais e sintomas 
Prevenir o câncer 

de próstata 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

11/11 Higienização Bucal 
Sensibilizar o 

jovens cuidado 
com dentes 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

12/11 Higienização Bucal 
Sensibilizar o 

jovens cuidado 
com dentes 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

13/11 
Higienização Bucal Sensibilizar o 

jovens cuidado 
com dentes 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

14/11 
Auto cuidado com saúde Elucidar aos  

jovens a prática do 
planejamento 

familiar 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

18/11 Auto cuidado com saúde Elucidar aos jovens 
a prática do 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
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planejamento 
familiar 

Piloto, Papel Quarenta quilos, 
Apostila; 

19/11 
Auto cuidado com saúde Elucidar ao jovens 

a  prática do 
planejamento 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

20/11 
Hábitos saudáveis Estimular aos 

jovens hábitos 
saudáveis. 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

21/11 Hábitos saudáveis 
Estimular aos 
jovens hábitos 

saudáveis. 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

22/11 
Hábitos saudáveis Estimular aos 

jovens hábitos 
saudáveis. 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

25/11 
Hábitos saudáveis Hábitos saudáveis Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

26/11 Conceito de Sexualidade 
Consolidar o 

conhecimento 
adquirido tudo 

sobre sexualidade 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

27/11 Conceito de Sexualidade 
Consolidar o 

conhecimento 
adquirido tudo 

sobre sexualidade 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

25/11 
Conceito de sexualidade Consolidar o 

conhecimento 
adquirido tudo 

sobre sexualidade 

Datashow, Papel, lápis, 
Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

26/11 
Hepatites A B C D E Cuidar com a 

saúde 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

27/11 Hepatites A B C D E 
Cuidar com a 

saúde 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 

28/11 Hepatites A B C D E 
Cuidar com a 

saúde 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 
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29/11 Câncer sinais e sintomas 
Prevenir  doenças 
relacionados ao 

Câncer 
Datashow, Papel, lápis, 

Cartolinas, Tinta, Caneta, Lápis 
Piloto, Papel Quarenta quilos, 

Apostila; 
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PLANEJAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE PEDAGOGIA 
– RESPONSÁVEL PAULO CÉSAR FRANCISCO (PEDAGOGO) 

MÊS OUTUBRO 2019 
 

INSTRUTOR:  RICHARDSON TIBUCIO (PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM MARKETING) 
DATA DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
OBJETIVO DA ATIVIDADE 

POR DIA 
MATERIAL OU 

RECURSO UTILIZADO 
NESTA ATIVIDADE 

04/11 4ps do Marketing Preço, praça, produto e 
promoção 

Quadro, Piloto e Apostila 
05/11 Oratória O que é oratória Quadro e Piloto 
06/11 Oratória Técnicas para falarem em 

grupo 
Quadro e Piloto 

07/11 
Criatividade 

Como estimular a criatividade Quadro, Piloto, Caneta e 
Papel 

11/11 Criando escopo Entendendo o que é escopo Piloto, Quadro e Apostila 
12/11 Filme : Fome de Poder Resumo do filme sobre a 

história da McDonalds será feito 
um debate usando a análise de 
SWOT 

Piloto, Quadro ,Apostila e 
projetor 

13/11  Análise de Swot e os por quês? Provocação sobre o filme Piloto, Quadro e Apostila 
14/11 Metodologia Ágil Comportamentos, processos, 

práticas e ferramentas 
utilizados para a criação de 
produtos e projetos 

Piloto, Quadro e Apostila 

18/11 O que são 
Stakeholders,Brainstorm,Brading 
e Slogan 

Conjunto de ações para uma 
campanha 

Piloto, Quadro e Apostila 

19/11 Projeto Como criar um projeto Piloto e  Quadro 
20/11 Criando uma campanha de Ação  Listas de prioridades para uma 

campanha 
Piloto e Quadro  

21/11 Criando Slides para 
apresentação 

Criando Slides Piloto, Quadro e Projetor 

25/11 Criação de Slides Usando templates de acordo 
com o tema 

Computador e Projetor 

26/11 Criando Slides Cores , fontes e animações Computador e Projetor 
27/11 Usando Word Criar listar para projetos Computador e Projetor 
28/11 Criando utensílios para projetos Word e Power Point Piloto, Quadro e Apostila 
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EQUIPE DE ARTICULAÇÃO SOCIAL 

 
TÉCNICAS: ANA LÚCIA ALVES E LUIZA WANDERLEY 

DATA ATIVIDADE/AÇÃO/SERVIÇO OBJETIVO DA ATIVIDADE PRINCIPAIS 
RESULTADOS 

04 

Atendimento aos jovens 03 inscrições em cursos de 
qualificação social  

Envio de currículos para vagas 
selecionadas Envio de 06 currículos  

Atualização de relatório 
mensal   

Participação no Comitê 
Estadual de População em 

situação de rua 
  

05 
Atendimentos aos jovens e 

acompanhamento das 
atividades internas 

 

Cadastramento no CIEE e busca 
de vagas; elaboração de 

currículos; busca de vagas de 
emprego com perfis dos jovens. 

 
06  
07  
08  
11  
12 Visita institucional na Escola 

Municipal N. Sra. Do Pilar Solicitação de histórico escolar  

 
Visita institucional Governo 

Presente Estação Santo 
Amaro 

  

13 Acompanhamentos de jovens 
no Curso Nível A 

Inscrição de 4 jovens no curso 
de Bolos e Tortas  

 Atendimentos aos jovens e 
acompanhamento das 

atividades internas 

Cadastramento no CIEE e busca 
de vagas; elaboração de 

currículos; busca de vagas de 
emprego com perfis dos jovens. 

 

14   
15 FERIADO   

18 
Atendimentos aos jovens e 

acompanhamento das 
atividades internas 

Cadastramento no CIEE e busca 
de vagas; elaboração de 

currículos; busca de vagas de 
emprego com perfis dos jovens. 

 

 Elaboração da planilha de 
carro semanal   

19 
Acompanhamento dos jovens 

para retirada das certidões 
reservistas 

Resolução de 3 reservistas 
concluídas  

 Visita institucional na SEPOD 
Municipal 

Acompanhamento de 01 jovem 
para inscrição em cursos SENAI 
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Contato para busca de 
certificados de cursos anteriores 

20 Formatação do relatório 
mensal de outubro   

 Acompanhamento dos jovens 
nas atividades internas 

Cadastramento no CIEE e busca 
de vagas; elaboração de 

currículos; busca de vagas de 
emprego com perfis dos jovens. 

 

21 Atendimentos aos jovens 
Cadastramento no CIEE e busca 

de vagas; elaboração de 
currículos; busca de vagas de 

emprego com perfis dos jovens. 
 

 Elaboração de cadastro de 
jovens para 2020   

22 Elaboração de cadastro de 
jovens para 2020   

 Atendimentos aos jovens 
Cadastramento no CIEE e busca 

de vagas; elaboração de 
currículos; busca de vagas de 

emprego com perfis dos jovens. 
 

25 Participação da aula de 
Marketing e Propaganda   

 Atendimentos aos jovens 
Cadastramento no CIEE e busca 

de vagas; elaboração de 
currículos; busca de vagas de 

emprego com perfis dos jovens. 
 

26 Participação da aula de 
Marketing e Propaganda   

27 Reunião de equipe   

 Atendimentos aos jovens 
Cadastramento no CIEE e busca 

de vagas; elaboração de 
currículos; busca de vagas de 

emprego com perfis dos jovens. 
 

28 Atendimentos aos jovens   
29 Ação de Saúde Acompanhamento de jovens 

nesta ação até o CISAM  
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7. Considerações Finais 
 
O Centro da Juventude tem se caracterizado em um espaço promotor de 
incolumidade física e mental, de desenvolvimento integral e de ações protagonistas 
para a juventude em situação de extrema vulnerabilidade e risco, através de oficinas 
formativas e construtivas de autonomia e emancipação que agucem a identidade, a 
diversidade individual e coletiva, a criatividade, a responsabilidade, o convívio, 
propiciando a estes indivíduos o despertar de uma consciência crítica e propulsora 
que os tornem um ser sujeito de direitos e deveres e transformador da sua história 
de vida. 
 
Consideramos que a partir do desenvolvimento das capacidades potenciais do ser 
humano e das condições para um agir com autonomia, reponsabilidade, respeito as 
diferenças e solidariedade que acontecerão as mudanças no cenário das 
desigualdades sociais e econômicas dos indivíduos em situação de vulnerabilidades. 
É desta forma que o Centro da Juventude de Santo Amaro vem empreendendo 
esforços para consolidar um conjunto de atividades e ações que potencialize a 
modificações no cenário das exclusões sociais. 
 
 
 
 
 

 
MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS  

Diretor Geral 
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 A N E X O S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

36  

Foto 1,2,3,4,5 – Ações de saúde com a Instrutora de qualidade de vida e 
acompanhamento de todos da equipe interna do CJ (testagens rápidas HIV-
AIDS, Sífilis, Hepatite e Hepatite; exames de sangue; tratamento Sífilis. 
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Foto 6,7 – Grupo Operativo com a Psicologia 
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Foto 8 – Visita domiciliar 
 
  
 
 
 
 
 
 

Foto 9, 10 e 11 – Oficinas de esportes no momento da aula de funcional e em 
sala de aula com aulas expositivas  
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Foto 12 e 13 – Beneficiários do CJ auxiliando a manutenção do espaço como 
atividade integrante das oficinas de artesanato 
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Foto 14 e 15 – Ensaio das danças para apresentação na Festividade de  
encerramento como atividade integrante das oficinas de artesanato e 
atividades na sala de artesanato  
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Foto 14 e 15 – Oficina de Marketing e Propaganda (aulas expositivas e visita à 
Instituição César)  
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Foto 16 – Reunião de equipe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17 – Palestra com a equipe da SEPOD Municipal 
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