PRESTAÇÃO DE CONTAS
2018
ASSOCIAÇÃO CIRANDA VIVA

PÚBLICO ATENDIDO EM 2018


MOVIMENTO CIRANDA- DE 110 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIÁRIO



KARATE - 50 PARTICIPANTES – SEMANAL



CAPOEIRA – 58 PARTICIPANTES – 2 VEZES POR SEMANA



CAPOEIRA INCLUSIVA – 56 PARTICIPANTES – SEMANAL

ATIVIDADES REALIZADAS
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: Serviço de convivência e fortalecimento do vínculo.


Realizou-se atividades de desenvolvimento de autonomia pessoal, a partir das atividades artísticos/culturais
e de saúde;



Desenvolvimento de habilidades específicas, através das atividades físicas e esportivas que visaram
combater o sedentarismo, desenvolver a concentração, trabalho em equipe, entendimento de regras,
introduzindo os conteúdos socioeducativos de forma lúdica;



Mobilização para o exercício da cidadania



Realizou-se a articulação com órgãos de capacitação para treinamento da equipe;



Favorecemos a informação, comunicação e defesa de direitos;



Garantiu-se o apoio as famílias das crianças/adolescentes atendidas a partir de palestras periódicas;



Visitas domiciliares e intervenções psicossociais;



Atualização dos prontuários, cadastro socioeconômico, orientações, encaminhamentos e solicitações de
declarações a rede de serviços socioassistenciais,



Acompanhamento para garantia e permanência de nossos usuários no sistema educacional e com
regularidade nas questões do trato a saúde com controle da vacinação e higiene bucal diária;



Manteve-se atualizada a capacitação de nossos colaboradores com treinamento com o corpo de bombeiros e
de formação pedagógica com o Instituto Augusto Cury;



Realizou-se 139 matrículas, destas: 102 foram rematrículas do ano anterior, 37 novas matrículas e 21 baixas,
finalizando com 118 usuários durante o atendimento diário; Foram emitidas 20 declarações para Unidades
Escolares; 06 visitas domiciliares; 03 encaminhamentos para a rede de Saúde (odontológica e saúde mental)
e 139 declarações de regularização de matrícula nas unidades escolares e controle de vacinas no serviço da
saúde.

GRUPOS PSICOSSOCIAIS / PALESTRAS ÀS FAMILIAS :
Durante o ano foram realizadas visitas domiciliares, orientação sócio- familiar e
grupos psicossociais periódicos com os familiares abordando temas relevantes de
acordo com as demandas das famílias:



Recomeçar;



Dever X Direito;



Que brasileiro quero deixar para o meu Brasil;



O que verdadeiramente importa;



A dedicação é tudo;

MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA/ GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS (X)


Durante o ano foram realizadas diversas ações de impacto no exercício da cidadania, o desenvolvimento grupal teve enfoque na
acolhida dos novos assistidos e sua adaptação, já no convívio familiar foi utilizados a rede social para a aproximar as famílias
através de vídeos anuais (2013 a 2017) que contém a história da instituição;



Foi iniciada campanhas de mobilização social:- Campanha “Quem ama cuida”, convida membros da comunidade para nos
auxiliar na pintura da instituição para o inicio das atividades; Campanha ao combate do Aedes aegypti (período de chuvas);
Campanha sobre cuidados nas festivas de carnaval;



Iniciamos as intervenções grupais com os alunos com a formação cidadã de ciclista- projeto pedalando para o futuro e uma
confraternização de fantasias;



Envolver a sociedade a estar junto com a instituição na valorização do esporte como agente transformador, realizando diversas
intervenções nas redes sociais e abordagens diretas a população com a campanha #SemLutaNaoHaVitoria- com aa arrecadação
dessa campanha levamos os atletas ao Campeonato Paulista em Barueri, Campeonato Brasileiro em Arujá, que culminou com a
convocação de 05 atletas de nossa equipe para compor a Seleção Brasileira de Karate JKA para participar do Pan-americano no
Peru;



Foi realizada a campanha de destinação do imposto de renda através do CMDCA;



A finalização do projeto Estante Mágica, lançando 102 novos títulos literários;



Tivemos a comemoração dos 16 anos do Ciranda (01/05) com a campanha trabalho de criança, no vídeo foi abordado o tema
“qual é o trabalho de uma criança”, foi reproduzido em algumas escolas. O aniversário do Ciranda teve mobilização social, que
garantiu uma festa inesquecível a todas as crianças/adolescentes, com muita comida, brinquedos infláveis, trenzinho, um
parque a céu aberto, seguido de um rodízio de pizza, um momento único na vida de muitas crianças.



“Não dá pra engolir esse choro” campanha contra o abuso sexual infantil que contou com confecção de cartazes, palestras,
passeata, apresentações artística, campanhas em vídeo com o apoio da Universidade Barão de Mauá e infelizmente, com
depoimentos e denúncias de abuso sexual infantil;



A sociedade e família como um todo foi fortalecida através da aproximação provocada pela equipe de Capoeira no Campeonato
interno e no 7º Batizado de Capoeira Ginga Ciranda, que contou com a participação de 05 cidades diferentes e encerrou com
um almoço comunitário para 150 pessoas;



Participação na Festa “Os amigos”, onde várias instituições unem forças para realizar uma festa junina para a comunidade e
arrecadar fundos para instituições participantes;



Através do desfile de sete de setembro e Semana Neco Rosseto, teve o contato direto com a população .



O acesso a cultural também foi garantido através de parceria com a Empresa Nutrion/Itaobi, no Filme Amazonia, reproduzido
no Cine Cauim.



Além dos grupos semanais – Relações Saudáveis do Augusto Cury aplicado pela Pedagoga e Papo aberto – música para dançar e
conversar aplicado pela Psicóloga.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS/CULTURAIS 

com a temática anual “Aqui é o meu país, me ensine a ser feliz!”, veio de encontro com o cenário
político que despertou diversas reações, sensações e atitudes durante o anos de 2018.



Este ano tivemos grupos I, II e oficina manhã e tarde, ofertando os mesmos conteúdos, com grau de
dificuldade diferenciado.



Percussão Ciranda – foi reestruturada este ano, aos grupos I e II foi realizado a introdução de
brincadeiras lúdicas, expressão corporal e inserção gradativa de instrumentos alternativos (copos,
colheres, tambores e latas), com nível de intensidade diferenciada. Já o grupo da oficina introduziuse o uso de instrumentos originais com uma proposta de profissionalização, inclusive com avaliação
e emissão de certificado– Ciranda Beat. Em 2018 foram 10 apresentações públicas dos grupos.



Atividades Circenses – as aulas de circo também seguiram a organização da mesma grade de
atividades para os grupos I e II, com grau de dificuldade diferenciada, com foco no alongamento,
aquecimento, tecido acrobático e portagem. Para o grupo da oficina foi além das atividades
descritas, inserimos o malabares e o clow, com a realização de avaliação de grau de evolução, com
a entrega de certificado e as gravatas coloridas.



Festival dos Sonhos – O espetáculo “Esse é o meu país, me ensine a ser feliz!”, o tema deste ano

foi projetado para que cada espectador pudesse mergulhar na própria história e compreender
que todo brasileiro é composto pela história de vários povos, com suas dores e suas lutas e
que nos deixaram um presente incrível, o nosso DNA. Um espetáculo que despertou os mais
variados sentimentos, houve momentos para chorar, rir, se emocionar, refletir, proporcionou
viagem sobre a história de família de cada que assistia. Um espetáculo totalmente desenvolvido
pela equipe Ciranda Viva, desde a confecção dos figurinos, repertório, decoração e coreografias.

ATIVIDADES FÍSICAS/ ESPORTIVAS 

Atividades recreativas – jogos brincadeiras, futebol – enfocaram alongamento,
melhoria da resistência e tornos físicos, prevenção de contusões e o prazer no
brincar.



Capoeira – A atividade contínua, com treinamentos regulares e avaliação e
graduação anual (7º Batizado) e a realização de um campeonato interno. Mas algo
muito especial ocorreu este ano, a roda de conversa, estudo das músicas,
pesquisa, construção de figurinos e evolução da dança que perduraram por 04
meses, foi um processo fundamental na preparação e realização da performance
teatral sobre a vida dos escravos no Brasil Colônia, que emocionou todos os
presentes no Festival dos Sonhos.



Karate – também atividade contínua de avaliação e graduação anual, a equipe de
karate já obteve o reconhecimento junto a Federação Japan Karate Associetion e,
nossos atletas já fazem parte dos rol de atletas dos campeonatos oficiais. Mais um
ano de grande mobilização social em prol da modalidade. Através dos resultados
alcançados nos campeonatos Paulista (Barueri/SP) e Brasileiro (Arujá/SP), 05
atletas foram convocados para compor a Seleção Brasileira e disputar o
Panamericano em Lima/ Peru. Além dos belos resultados nos campeonatos oficiais,
a participação da equipe de karate, no Festival dos Sonhos, representando a
despedida dos imigrantes de seus países de origem para tentar a vida no Brasil,
levou muita gente as lágrimas, verdadeiramente emocionante.

RESULTADOS OBTIDOS
Resultados obtidos

Intervenções perante as mudanças sociais de nossos usuários
% baseados na ref. Maio/16 atendimento diário
(mês com maior número de atendido)

Ação

Intervenção pretendida

Rematrículas para 2019

Prosseguimento do processo
interventivo

Mantiveram matricula e frequência
escolar

Redução da evasão escolar

% alcançado

% em busca

97,1%
**

2,9%

98,31%

1,69%

Média dos encontros anuais

Orientação e acompanhamento sobre
gravidez na adolescência
(registro de gestantes)

Prevenção à gravidez precoce

Frequência nas reuniões periódicas de
responsáveis (média por encontro)

Fortalecimento do vínculo
Instituição X família

Frequência nos Grupos
Média de presença mês

Assiduidade e participação efetiva à
proposta

Orientação e acompanhamento sobre
ato infracional

Prevenção ao risco social – inclusão
nos índices de medida sócio
educativa

100%

0,0%
Registro de ex- alunas

40,66%
Média dos encontros anuais

59,34%

62,66%

37,34%

99,16%

0,84%
Em cumprimento de medida sócio
educativa

Parcerias realizadas
Durante o ano de 2018 formalizou-se parcerias, através:


Termos de Colaboração com as duas esferas governamentais: Estadual e
Municipal;



Auxílio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA),
junto ao CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente);



Auxílio de emenda impositiva da Câmara dos Vereadores;



Apoio voluntário Esquadrão Ciranda, Coletivo Usina de Ideias;



Apoio técnico do Instituto Augusto Cury;



Empresas parceiras:


com financiamento: Art Aratrop, A. Saquy,



apoio em suas expertises: Transporte Transdutra, Shop das Embalagens, Posto
Avenida, Upper, Gráfica São Pedro, Hortifruti Nardi e Aquaflora.

Recursos Recebidos


TERMOS DE COLABORAÇÃO–
ESTADUAL

R$ 16.120,50



ASSIST. SOCIAL



MUNICIPAL

R$ 95.550,00



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EDITAL PÚBLICO ATÉ JULHO /2019)

R$ 49.880,18



PROJETOS E PARCERIAS (FMDCA)

R$ 12.987,49



PROJETOS E PARCERIAS (Impositivo Câmara dos Vereadores)

R$ 10.000,00



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA (Art Aratrop)

R$ 90.264,00



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA (A. Saquy)

R$ 10.800,00



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA

R$

4.519,44



DOAÇÃO PESSOA FÍSICA

R$

9.739,98



DOAÇÃO GRUPO – OS AMIGOS

R$

5.100,00



RENDA POR PROMOÇÕES, NOTA FISCAL PAULISTA/APLICAÇÃO

R$

5.554,10



APLICAÇÃO FINANCEIRA

R$

353,07



PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EDITAL PÚBLICO-ATÉ JULHO/2019) R$ 49.880,18

TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 2018

R$ 310.868,76

CUSTO OPERACIONAL (X)


DESPESAS ADMINISTRATIVAS Folha/Encargos

R$ 139.958,13



DESPESAS GERAIS consumo/manutenção/ ser. 3º

R$ 125.676,05



DESPESAS FINANCEIRAS / BANCÁRIAS

R$

1.683,32



DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$

219,90



DESPESAS OPERACIONAIS – EVENTOS

R$

4.896,69

TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL

R$272.407,09

RESULTADO (X)



*

RECURSOS RECEBIDOS

R$ 310.868,76

CUSTO OPERACIONAL

R$ 272.407,09

RESULTADO “SUPERAVIT*”

R$ 38.461,67

RECURSO ANTECIPADO PARA ATENDER O PROGRAMA FELIZ ATÉ JULHO/2019

