PRESTAÇÃO DE CONTAS
2017
ASSOCIAÇÃO CIRANDA VIVA

PÚBLICO ATENDIDO EM 2017


MOVIMENTO CIRANDA- MÉDIA DE 105 CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIÁRIO



KARATE - MÉDIA DE 65 PARTICIPANTES – SEMANAL



CAPEIRA – MÉDIA DE 57 PARTICIPANTES – 2 VEZES POR SEMANA



CAPOEIRA INCLUSIVA – MÉDIA DE 2 PARTICIPANTES – SEMANAL

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


Realizou-se atividades de desenvolvimento de autonomia pessoal;



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 com o corpo de
bombeiros e de formação pedagógica com o Instituto Augusto Cury.



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.



Realizou-se 133 matrículas; 03 encaminhamentos para a Secretaria de Educação, 01 para
Zoonose e 22 para a Saúde (projeto parasitose); 02 para projeto social de outra comarca; 15
visitas domiciliares e 04 visitas em unidades escolares.

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:




Parasitose Intestinal Infantil;
O valor do Amor;



15 anos de dedicação;



Amor incondicional;



Mudanças de Paradigmas – escola X família, de quem é a culpa da criação
atual das crianças?



Cuidar uns dos outros, sem querer nada em troca;

MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA/ GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS


durante o ano foram realizadas diversas ações de impacto no exercício da cidadania, desde a limpeza em
torno da entrada da Associação à mobilização contra o abuso infantil em duas cidades distintas (Jardinópolis
e Sertãozinho);



Orientação sobre o vírus da Dengue, Zika e Chicungunha, com um vídeo “stop motion”;



Ação Eu amo ajudar: mobilização dos comerciantes locais em benefício a Associação (alimentos);



Projeto sem luta não há vitória, valorizando o trabalho e união de todos para possibilitar a participação da
equipe de karate nos campeonatos Paulista e Brasileiro de karate;



Estante Mágica: Busca de recursos par a aquisição dos livros autorais, incentivo a leitura;



Sete de Setembro – Caatinga “ resistência e resiliência”;



Semana Neco Rosseto, nossa arte em foco e protagonismo infanto-juvenil, distribuição gratuita de mais de
1500 geladinhos de manga, produzidos por nossos alunos.



Palestras no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) - autoconhecimento e empreendedorismo;



Se vira nos 30 - protagonismo, pró-atividade, criatividade, desenvoltura, desenvoltura, apresentações
artísticas desenvolvida pelos alunos do começo ao fim.



Movimentos Sociais em praças : consciência negra, cuidado no transito, capoeira para todos (roda gospel),
Grito Cidadão (carnaval), Usina Cidadã (arte nos bairros), Trupe Ciranda – o circo nas escolas; Semana do
meio ambiente, Química em ação (Ciranda e UNESP) aprender pode ser muito divertido;



Escola da Inteligência (Augusto Cury) – Programas Relações saudáveis e Alguma dúvida? – projetos que visam
o auto conhecimento, noção de mundo e construção coletiva de soluções;



Mundo mágico dos Filme – Programa que utiliza os filmes como base para intervenções psicológicas: Mogli
(relações de família); Aos 13 (angústias da adolescência); Os incríveis (identidade e diferenças pessoais);
Irmãos Urso (respeito ao próximo); Bom gigante (lealdade e amizade); A princesa e o Sapo (preconceito);
Ratatouille (perspectivas de sonhos para o futuro); Valente (tradições, costumes – conflitos com os pais.



Colônia de Férias (semana do antigo, esportiva e semana Caipira) e Acampadentro.



Festa Caipira – evento que busca a redução de riscos e impacto social com o apoio da comunidade local;



Festival dos Sonhos – Uma mobilização que envolve toda a comunidade na missão de ser um evento de
disseminação cultural em nosso município, e que nossas crianças tornam-se atores da própria história.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS/CULTURAIS 

com a temática anual “Era uma vez, a importância de conhecer a própria história”, foram
realizadas diversas atividades artísticas, que sinalizaram a importância, a força e a
representatividade das histórias em nosso cotidiano, utilizando diversos recursos visuais, incluindo
os tecnológicos.



Seguindo a temática anual, os nomes dos grupos foram inspirados no nome dos filmes apresentados:
Ratatoille, Mogli, A princesa e o Sapo, A Dama e o Vagabundo, Valente e Incrível. A criatividade,
coordenação motora fina, percepção visual e valorização da própria produção e a do outro ocorreu
através das atividades diárias .



Oficina de customização – objetivando a elevação da auto estima e auto cuidado dos participantes,
valorização do trabalho manual como capacitação profissional, com as técnicas de: tingimento por
tie Dye, Destroyd, adereços, cenários e camisas torcidas.



Percussão Ciranda – a evolução musical, foi notadamente observada na apresentação final, Tudo
junto e misturado: orquestra culinária (copos e colheres), Ciranda Tuk (latas e tambores), Ritmo
Jovem (instrumentos convencionais) foram utilizados de uma só vez formando a percussão Ciranda,
um repertório que atingiu mais de 25 toques, a evolução nesta modalidade garante aos usuários
desenvolvimento de habilidades específicas e de perspectiva de futuro, uma vez que se consolida a
possibilidade de profissionalização na área.



Atividades circenses – Obtendo mais de 20 apresentações externas ao longo do ano, Risos, suspiros e
muita concentração! De onde virão?, foi o espetáculo apresentado pela Trupe Ciranda,
demonstrando todo o conhecimento adquirido: portagem, tecido acrobático, malabares, formação
de clow (palhaço), rola rola, acrobacias, solo e quedas hilárias.



Festival dos Sonhos – O espetáculo Era uma vez, onde os 15 anos de atuação social da Associação
Ciranda Viva foi apresentado em forma de espetáculo a toda população. 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 – este ano como papel fundamental na utilização da arte para
garantia de direitos: exploração infantil, defesa da pessoa com deficiência,
consciência negra, como esporte, arte, música que pode ser praticada por
qualquer pessoa. Com a certificação de mestre para nosso professor aumenta
a cobrança de conhecimento de nossos alunos;



Karate – um ano de grande mobilização social em prol da modalidade e os
resultados foram alcançados:


Campeonato Paulista – Barueri/SP – 22 atletas (17 medalhas);



Campeonato Brasileiro – Goiânia/GO- 11 atletas ( 15 medalhas);



Campeonato Mundial – Irlanda – 04 vagas na Seleção Brasileira, com um Ciranda
entre os 18 melhores caratecas do mundo.

RESULTADOS OBTIDOS
Resultados obtidos
Intervenções perante as mudanças sociais de nossos usuários
% baseados na ref. Maio/17 atendimento diário
(mês com maior número de atendido)

Ação

Intervenção pretendida

Rematrículas para 2018

Prosseguimento do processo
interventivo

Mantiveram matricula e frequência
escolar

Redução da evasão escolar

% alcançado

% em busca

95,1%
**

4,9%

99,24%

0,76%

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

98,5%

1,5%
Registro de ex- alunas

71,61%
Média dos encontros anuais

28,38%

80,08%

19,02%

99,21%

0,79%
Em cumprimento de medida sócio
educativa

Parcerias realizadas


Durante o ano de 2017 formalizou-se parcerias, através de 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), apoio voluntário Esquadrão Ciranda, Coletivo Usina de Ideias,
apoio técnico do Instituto Augusto Cury empresas parceiras: com
financiamento – Art Aratrop, A. Saquy, apoio logístico Transporte Transdutra.

Recursos Recebidos


TERMOS DE COLABORAÇÃO– ASSIST. SOCIAL

ESTADUAL

R$ 17.586,00

MUNICIPAL

R$ 95.550,00



PROJETOS E PARCERIAS (FMDCA)

R$

7.660,63



PROJETOS E PARCERIAS (Fórum)

R$

7.555,30



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA (Art Aratrop)

R$ 90.245,60



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA (A. Saquy)

R$

8.100,00



DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA (Savegnago)

R$

2.337,50



DOAÇÃO GRUPO – OS AMIGOS

R$

5.500,00



RENDA POR PROMOÇÕES

R$ 23.123,72



APLICAÇÃO FINANCEIRA

R$

TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 2017

460,39

R$ 258.119,14

CUSTO OPERACIONAL


DESPESAS ADMINISTRATIVAS Folha/Encargos

R$ 121.774,40



DESPESAS GERAIS consumo/manutenção

R$ 106.220,90



SERVIÇOS DE TERCEIROS

R$ 27.885,86



DESPESAS FINANCEIRAS / BANCÁRIAS

R$

1.678,90



DESPESAS TRIBUTÁRIAS

R$

167,32



DESPESAS OPERACIONAIS – EVENTOS

R$

3.786,24

TOTAL DO CUSTO OPERACIONAL

R$261.513,60

RESULTADO



RECURSOS RECEBIDOS

R$ 258.119,14

CUSTO OPERACIONAL

R$ 261.513,60

RESULTADO “DÉFICIT”

R$ -3.394,50

