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PARTE I - Organização 
 
A. Introdução: finalidade  
O Projeto Quixote é uma OSICP, que atua desde 1996, tendo como missão 
transformar a história de crianças, adolescentes e familiares em complexas 
situações de risco e vulnerabilidade social gerando e disseminando 
conhecimento. Busca com sua experiência fornecer subsídios para políticas 
públicas e para projetos não governamentais de prevenção e inclusão entre 
crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. O Projeto Quixote 
trabalha para que crianças e adolescentes e seus familiares, tenham um 
atendimento qualificado através da equipe multiprofissional e possam ter acesso 
a rede socioassistencial, possibilitando a inclusão através educação, do lazer, do 
esporte.  Com isto espera-se que possam pertencer a um outro circuito, 
alternativo à rua, que inclua arte, saúde, cultura e educação, dignidade, respeito 
e convivência familiar e comunitária. Entre suas finalidades, destacam-se as de 
atendimento psicossocial dirigidas às situações de violação de direitos, prevenção 
a situações de risco através do fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, atividades educacionais, culturais e inserção no trabalho e de 
geração de renda.  
A Associação de Apoio ao Projeto Quixote nasce de um grupo de voluntários da 
Unifesp por acreditar que “não é possível medicalizar uma questão social”, como 
a questão das crianças em situação de rua e uso de drogas. Assim, nasce uma 
iniciativa pioneira que busca no atendimento psicossocial, na inclusão e na arte, 
construir uma sociabilidade alternativa a esta população vulnerável. Para realizar 
esta empreitada a então Secretaria da Família, Bem Estar e Desenvolvimento 
Social, celebrou um convênio em 1997 ainda com a Unifesp. Em 2000, o Projeto 
Quixote abre sua ONG própria. Durante estes anos, o projeto foi crescendo e 
acompanhou o desenvolvimento das políticas públicas municipais, com a 
municipalização e o SUAS. Atualmente possui sede própria e independência 
jurídica, com contabilidade externa.  
Em 2020 foram realizadas ações em duas frentes: Área Atendimento e Área 
Formação e Pesquisa. Na Área Atendimento foram atendidos 819 atendidos entre 
crianças, jovens e familiares em situação de risco, que receberam cerca 
de 14947 atendimentos clínicos, pedagógicos e sociais na sede da Vila Mariana, 
realizados na rua, e também atendimentos on line, nos cinco programas: Clínico, 
Pedagógico, Família, Trabalho e Refugiados urbanos. Destes, 142 foram novos 
casos que ingressaram no Projeto Quixote neste ano. Na Área de Formação e 
Pesquisa, foram formados 920 educadores, 27 estagiários de 05 Universidades. 
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RESULTADOS 2020 Total 
Número atendimentos 14947 
Número de atendidos    819 
Número de novos     142 
Número de Estagiários       27 
Número de residentes         0 
Número de educadores formados     920 

 
Por situação de risco, entende-se pessoas em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social, decorrentes de abandono, privação, exploração, violência, 
delinquência, dependência química pelo uso de substâncias psicoativas, maus 
tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, infecção pelo HIV ou outras doenças 
sexualmente transmissíveis, cumprimento de medidas socioeducativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras.  
A ação da AAPQ tem por objetivos: 

- Possibilitar o exercício da cidadania de crianças, jovens e famílias em situação de 
risco e/ou rua. 

- Promover o acesso à rede socioassistencial e benefícios sociais. 
- Preparar e inserir jovens em situação de risco no mercado de trabalho. 
- Gerar renda para familiares e jovens. 

-  disseminar os conceitos e manejos aprendidos na prática para a rede de 
atendimento. 
-   Oferecer atendimento psicossocial, pedagógico, social e clínico. 
-   Promover o acesso, a permanência e a frequência na escola. 
-   Ser um espaço cultural e de convivência.  
 
Os recursos da Associação de Apoio ao Projeto Quixote deste ano foram 
provenientes das seguintes fontes. 
- Convênio com a Secretaria Municipal da Saúde (CAPS) 
- Convênios com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS) para os 
serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV Clube da Turma–  
e Centro de Convivência Intergeracional- CCINTER Projeto Quixote Vila Mariana, 
e Serviço de Proteção a Vítimas de Violência - SPVV - Cuidar. 
- Convênio com a Secretaria Estadual de Assistência Social (CONDECA) 
- Termo de fomento com Ministério dos Direitos Humanos (CONANDA) 
- Parcerias com fundações  
- Doações de pessoas físicas e jurídicas 
- Eventos 
- Venda de serviços 
- Realização de cursos 
- Direitos autorais 
- Locação de espaço 
Todos os recursos captados pela AAPQ  tem como finalidade complementar as 
ações dos serviços, seja como contrapartida, seja como complemento de 
recursos humanos, materiais, estruturais e administrativos, garantindo a 
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qualidade dos atendimentos oferecidos a comunidade e a viabilidade da gestão 
dos convênios públicos especialmente nos períodos de atrasos de repasses, 
dissídios, vale transporte, alimentação, impostos de nota fiscal e demais 
despesas não cobertas pelos serviços na execução dos mesmos. Todo 
atendimento direto oferecido a crianças e adolescentes é gratuito. 
 
Infraestrutura da AAPQ 
O Projeto Quixote em 2020 realizou suas atividades na sede da Vila Mariana, 
onde há salas para atividades em grupos e individuais, com espaços dedicados à 
realização das oficinas, sala de multimídia, biblioteca, informática, auditório, 
cozinha, copa, playground e mini quadra de esportes. As ações na rua foram 
realizadas com abordagens na região da Vila Mariana. A associação conta ainda 
com 1 van. 
 
Identificação de cada serviço, projeto, programa socioassistencial 
realizados  
Foram executados em 2020 pela Associação de Apoio ao Projeto Quixote os 
seguintes projetos, serviços e programas: 
 
Área atendimento 
 
I. Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

- Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Vila Mariana (CAPS) 
 
II. Secretaria de Assistência Social (SMADS) 

- SPVV -Cuidar - Atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual. 
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Clube da Turma 

Projeto Quixote Vila Mariana  
- Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos – Ccinter  

 
III. Progrma Petrobras socioambiental 
 
- Rematriamento de crianças em situação de rua 
 
Área Formação e Pesquisa 
 
IV. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social 
Através do CONDECA (Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) 

- Moinho de educadores: formação para o atendimento de crianças, jovens e 
famílias em situação de risco 
V. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

- Moinho Quixote: Formação EAD e presencial para atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de rua (CONANDA). 
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Em 2020, o Projeto Quixote foi reconhecido com o Prêmio Criança, da Fundação 
Abrinq. 
 
PARTE II – Serviços, Programas e Projetos 2020 
 
Público 
O público atendido em 2020 foi composto por crianças e adolescentes, de ambos 
os sexos, com idade de 6 a 17 anos e 11 meses, familiares assim como jovens 
idosos, visto que a partir do final de junho encerramos o serviço Clube da Turma 
do Projeto Quixote e no início de julho de 2020 tivemos a implantação de um 
novo serviço, o CCINTER- Centro de Convivência Intergeracional do Projeto 
Quixote. A população alvo engloba crianças em situação de risco e 
vulnerabilidade e/ou rua, jovens, adultos e idosos, seja por atividade de 
subsistência (trabalho infantil), lazer /ou moradia e que possam ser submetidas 
às circunstâncias do uso de drogas, que possam ainda ter questões de saúde 
mental. Podendo ser crianças, adolescentes e familiares egressos e/ou 
vinculados a programas de combate à violência, abuso ou à exploração sexual; 
adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, crianças e adolescentes com 
saída recente da escola e/ou ainda oriundos de famílias beneficiárias de 
programas de transferência de renda. 
São ainda públicos do Projeto Quixote educadores, gestores e técnicos da rede 
participantes dos processos de formação oferecidos a rede, estagiários e 
residentes. 
 
Capacidade de atendimento 
 
Foram disponibilizadas 400 vagas por mês para os diversos atendimentos 
oferecidos em oficinas, atendimentos psicossociais em grupo ou individuais, além 
de atendimentos específicos para os familiares e a formação de educadores. A 
abrangência territorial dos atendimentos é delimitada pela região da Sé e da Vila 
Mariana e seus respectivos distritos. 
Todos os usuários têm uma ficha de matricula e um prontuário de seus 
encaminhamentos registrados, as atividades das quais participam e informações 
dos atendimentos individuais e familiares. 
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Recursos financeiros:  
 

Receitas 2020 

SAÚDE R$ 2.565.335,04 

SMADS R$ 1.106.536,94 

FUMCAD R$ 

CONDECA R$ 79245,36 

RECURSOS PRIVADOS R$ 1.496.806,73 

RECURSOS PRÓPRIOS R$ 1.170.912,02 

TOTAL R$ 6.418.836.09 

Despesas 2020 

RH COM ENCARGOS R$ 4.821.968,37 

DESPESAS OPERACIONAIS R$ 379.584,35 

MANUTENÇÃO R$ 31.698,93 

IMPOSTOS E CONCESSIONÁRIAS R$ 23.057,71 

IMOB.  E EQUIPAMENTOS R$ 8.264,63 

TOTAL R$ 5.264.573,99 

 
 
Recursos Humanos - Equipe 
A equipe multidisciplinar contou com cerca de 64 colaboradores, sendo: 4 
assistentes sociais, 5 psicólogos, 6 técnicos nível superior, 2 educadores, 3 
agente operacionais, 2 técnicos nível médio, 2 orientadores sociosocioeducativos, 
1 auxiliar administrativo, 4 educadores terapêuticos (redutor de danos), 1 médica 
clínica, 2 psiquiatras,1 psicopedagoga, 1  TO,  1 fonoaudióloga, 2  enfermeira, 1 
farmacêutico, 1 auxiliar de farmácia,  2  auxiliar de enfermagem, 1 assistente 
administrativo, 1 educador físico, 4 auxiliares técnicos administrativos, 2 
auxiliares .de limpeza,  3 oficineiros, 1 auxiliar de cozinha, 3 gerentes, 2 
supervisores. Equipe Sapopemba: 2 assistentes sociais, 1 psicólogo, 4 agentes 
redutores de danos. 
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Formação continuada da equipe- O ano de 2020 a partir de março nossas 
atividades ganharam contornos diferentes, tivemos que nos adequar a uma 
realidade virtual e nossas atividades grupais passaram a ser realizadas todas 
virtualmente através de plataformas como meet, zoom e whatsaap. Os espaços 
de formação foram mantidos todos a distância, respeitando esse período de 
pandemia, equipe participou de vários espaços de formação. Realizamos 
semanalmente: reuniões geral e de programas com a equipe para discussão de 
casos, planejamento e alinhamento de conceitos e condutas. Foram realizadas 
em mini-equipes reuniões para atualização dos atendimentos e 
encaminhamentos das crianças, adolescentes e seus familiares três vezes por 
semana e sempre que necessário a equipe era convocada para discussão de 
casos e encaminhamentos. Mensalmente foram realizadas a supervisão 
institucional mensal. Todos os espaços contribuem para a formação continuada 
da equipe.  
Durante o ano deu-se a continuidade ao trabalho de formação da equipe, através 
de workshops de Imersão Conceitual para os conceitos e manejos das oficinas, 
aprofundamento e remodelamento da fase acolhimento, atendimento integrado 
entre os diversos programas, sustentabilidade e aperfeiçoamento das formas de 
registro e de enfrentamento da pandemia. 
Este ano, de 2020 o tema que nos tomou a todos foi a pandemia e como manter 
os atendimentos e trabalho online e o trabalho presencial com plantões com o 
objetivo de atender as necessidades das famílias que foram muitas. Os desafios 
foram inúmeros e manter a equipe coesa para dar suporte e atendimento aos 
usuários desde cestas básicas kits de higiene, material pedagógico, suporte 
pedagógico para as crianças que não conseguiam acessar as plataformas com 
os conteúdos escolares.  
O nosso trabalho online com as oficinas e com os grupos de família ganhou um 
formato de conversa principalmente  para as crianças que viviam aquele momento 
tão difícil que era estar privados dos amigos da escola da convivência social, 
tornamos as oficinas em momentos de falar da pandemia com leveza usando 
ferramentas e estratégias lúdicas, enquanto para algumas famílias era preciso 
trabalhar a falta de emprego e de acessar o auxílio emergencial e o enfrentamento 
da pandemia, com casos de covid 19 nas famílias e muitas vezes, a falta de 
recurso de toda ordem. 
 
Rede 
A articulação interinstitucional e comunicação permanente com os demais órgãos 
do Sistema de Garantia de Direitos e com as políticas sociais locais também foram 
ações importantes do ano. Todas as ações são articuladas com os Centros de 
Referência da Assistência Social-CRAS, para o atendimento às crianças, 
adolescentes e as suas famílias. O Projeto Quixote atuou ainda conjuntamente 
com a rede básica de atenção à saúde e participou de Fóruns específicos na área 
da infância e juventude, saúde mental, drogas, em articulação com as 
Coordenadorias de Saúde. 
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Os contatos com parceiros da rede para realizar o acompanhamento e 
encaminhamento de crianças, adolescentes e seus familiares parte deles sofreu 
alterações por conta da pandemia: como as reuniões junto às escolas, serviços 
de acolhida, conselhos tutelares, fórum, Fundação Casa (LA e SEMI) e ONGS 
para discussão, acompanhamento e encaminhamento dos casos, as reuniões  
foram realizadas a distância via zoom, meet ou outras plataformas disponíveis. 
O Projeto Quixote participou ativamente da Comissão de Enfrentamento a 
Violência Sexual Contra Criança e Adolescente-CMESCA, e do COMUDA 
(Conselho Municipal de Drogas e álcool) mantendo os encontros de forma online. 
Diante desse período de pandemia todo nosso trabalho com a rede foi mantido 
sempre dentro dos protocolos de distanciamento. O Projeto Quixote buscou ser 
referência para os serviços de acolhida e de medidas socioeducativas, CRAS 
(Centros de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência de 
Especializado da Assistência Social) da região do CRAS/ CREAS Vila Mariana, 
Ipiranga e Jabaquara e demais organizações sociais governamentais ou não 
desta mesma região. Da mesma forma, as crianças, adolescentes e famílias 
atendidas conforme demandas foram encaminhadas para a rede. Todos os casos 
acompanhados em conjunto foram discutidos com as diversas equipes que 
realizam o atendimento e a troca de informações, essencial à articulação de rede, 
foi sistemática dentro dos protocolos de distanciamento social.  
 
Participação dos usuários nas etapas de monitoramento e avaliação: 
Os participantes também avaliaram as atividades propostas em espaços de 
conversas individuais, rodas de conversa em grupos, assim como os familiares 
online. Nesse período de pandemia, o espaço de participação geral (assembleia) 
entre  atendidos e da equipe de trabalho do Projeto Quixote a Roda Gigante, foi 
mantido e fortalecido e aconteceu no primeiro semestre apenas um encontro 
porque estávamos nos adaptando ao trabalho online, com esse novo normal, já 
no segundo semestre conseguimos manter os encontros bimestralmente. Nas 
Rodas de Conversa online os usuários avaliaram o atendimento recebido a 
distância e presencialmente quando necessário, nos atendimentos individuais e  
na recepção, nas atividades e demais atendimentos realizados online e 
presencial; a entrega de cestas básicas, kits de higiene, material pedagógico 
entregue as crianças livros e as cestas de Natal. 
 
 
Atividades desenvolvidas 2020 
 
I. Serviço em parceria com a  SMS - Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de São Paulo 
 
Centro de Atenção Psicossocial CAPS II Infanto juvenil 
 
Público 
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Crianças e adolescentes em situação de risco e de rua que tenham ou não 
envolvimento com o consumo abusivo e dependente de drogas, aqueles que 
estão cumprindo medidas sócio- educativas de liberdade assistida e semi-
liberdade, morando em abrigos da rede de proteção social, em situação de rua e 
egressos de internações. 
Objetivo 
Oferecer uma abordagem psicossocial de prevenção e tratamento voltado para o 
público infanto-juvenil que esteja em situação de risco (vulnerabilidade psíquica e 
social) tanto as que vivem com suas famílias, as que vivem em abrigos e as que 
se encontram em situação de rua.  
O tratamento está orientado dentro de uma perspectiva multidisciplinar que tem 
por finalidade contribuir para a promoção da inclusão social, comunitária e 
familiar, respeitando as possibilidades individuais e princípios de cidadania, 
conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde pelas portarias MS-
336 e SAS-189 de 2002. Estas ações ocorrerão no exercício de parceria junto a 
RAPS. 
Abrangência 
Estas ações de atendimento multidisciplinar e reinserção social receberam a 
demanda da região Sudeste - Vila Mariana/Jabaquara, com ações de influência e 
acompanhamento terapêutico nas ruas do centro de São Paulo e nas áreas 
determinadas pela supervisão Técnica de Saúde da região Sudeste.  
Capacidade: 155 usuários, crianças e adolescentes (de 05 a 18 anos de idade) 
distribuídos nas modalidades intensivo, semi-intensivo e não intensivo, conforme 
as normas da Secretaria Municipal de Saúde. 
Recursos financeiros: R$ 2.640.786,08 
Recursos humanos: 1 gerente, 2 psiquiatras, 1 clínico geral 1 terapeuta 
ocupacional, 1 fonoaudióloga, 1 farmacêutico, 1 auxiliar de farmácia, 1 
enfermeiro, 2 auxiliares de enfermagem, 5 psicólogos, 2 assistentes sociais, 4 
ATAS, 2 agentes operacionais, 4 oficineiros, 1 psicopedagogo, 4 redutores de 
danos (ETS). 
 
Acesso e controle da demanda: 
Atendimento ocorre em sistema de porta aberta de usuários da região sudeste. 
As crianças e adolescentes ingressarão no projeto das seguintes formas:  através 
da equipe de redutores de danos (ET - Educador terapêutico) que realiza 
abordagens de rua no centro da cidade e na região da Supervisão técnica Saúde 
– Jabaquara; dos encaminhamentos da rede interna de outros programas do 
Projeto Quixote e da rede externa; por procura espontânea.  
 
Atividades realizadas 
O serviço funciona de segunda–feira à sexta–feira, das 7:00 horas às 19:00 horas. 
Os atendidos que ingressaram em 2020 foram recebidos por um profissional para 
uma entrevista inicial, preencheram uma ficha de ingresso. Os acompanhantes 
foram também entrevistados. O serviço é apresentado (instalações físicas, modo 
de funcionamento, equipe). A partir daí, é encaminhado para oficinas de 
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acolhimento, visando o estabelecimento de vínculos e a identificação das 
demandas de atendimento nas áreas clínica, :pedagógica, social e da 
necessidade de atendimento individual ou grupo. A equipe multiprofissional 
discute os novos casos em mini-equipes para elaboração de um projeto 
terapêutico. Os acompanhantes terapêuticos (ETs - educadores terapêuticos) 
trabalham nas ruas em duplas, na abordagem e potencialização do vínculo com 
crianças e adolescentes em situação de rua e colaborarão na construção do 
projeto terapêutico que inclui o retorno para a comunidade de origem.  
Os projetos terapêuticos são elaborados conjuntamente com os atendidos, 
respeitando os interesses individuais, limitações e indicações terapêuticas. 
Durante o acolhimento os familiares serão entrevistados individualmente por um 
técnico e participarão de grupos de acolhimentos para pais.  Ao término da fase 
de acolhimento, os atendidos serão encaminhados para outras atividades. O 
papel do profissional de referência é acompanhar a trajetória da família, criança 
e/ou adolescente, de forma a avaliar a sua evolução, compartilhar e construir com 
a equipe. 
Foram desenvolvidas as seguintes estratégias em 2020: atendimentos individuais 
(psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, 
clínica geral, enfermagem); atendimentos em grupo;  oficinas;  terapia familiar; 
orientação familiar; visitas domiciliares;  encaminhamentos para os outros 
serviços da rede interna e externa quando necessário; acompanhamento da 
relação do atendido com a escola (retorno, manutenção, orientação aos 
professores); discussão de casos com a rede e , através de reuniões conjuntas 
de articulação entre profissionais de diferentes serviços; abordagem de rua.  
Durante o ano, foram ainda realizadas atividades que acontecem fora dos muros 
da unidade, como passeios diversos e visitas a exposições de arte. O projeto 
possui um time de futebol formado por adolescentes que disputaram diversos 
campeonatos. A unidade ainda utiliza recursos presentes na comunidade para 
auxiliar no acompanhamento dos usuários. 
Além de compor com a rede da Supervisão Técnica de Saúde Vila 
Mariana/Jabaquara, o trabalho em conjunto com a rede teceu parcerias com 
escolas, Conselhos Tutelares, rede sócio assistencial, abrigos, UBS, CAPS, 
organizações que executam medidas sócio educativas em meio aberto (liberdade 
assistida e prestação de serviços à comunidade) e demais recursos regionais. 
Neste serviço, a equipe participou ativamente de ações de articulação e rede com 
os seguintes parceiros: Fórum de Saúde Mental / Sudeste; Fórum de Saúde 
Mental Infância e Adolescência; Reuniões do Grupo Executivo Municipal – SMS; 
Reuniões Eliane Grammont; Matriciamento UBS Americanópolis e CAPSI 
Casinha; Reuniões Rede CRIAD; Café com CAPS; Reunião OLIPET no CEPUSP; 
Audiência em Fóruns da Vara de Infância e Juventude; Reuniões CREAS – SÉ;  
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II. Serviços em parceria com a SMADS - Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social do Município de São Paulo  
 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Clube da 
Turma Projeto Quixote Vila Mariana (esse serviço (encerrou em junho de 
2020) 
Público alvo e localização: 
Crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idade de 6 a 17 anos e 11 
meses, assim como os seus familiares, em situação de risco e vulnerabilidade 
e/ou rua, seja por atividades de subsistência (trabalho infantil), lazer e/ou moradia 
e que possam ser submetidas às circunstâncias do uso de drogas, violência, 
conflito com a lei, cumprindo medidas socioeducativas. 
Capacidade conveniada: 60 crianças e adolescentes e seus familiares. 
Recursos financeiros do 1º semestre de 2020: R$ 237.732,85. 
Recursos humanos: 1 gerente, 1 assistente social, 1 técnico nível superior, 2 
técnicos nível médio, 1 cozinheiro, 2 agentes operacionais. 
Abrangência territorial: Regiões do CRAS Vila Mariana, Saúde e Moema os 
encaminhamentos de organizações que pertencem a essas regiões e seus 
respectivos distritos. 
Acesso e controle da demanda 
As crianças, adolescentes e famílias atendidas ingressaram no serviço através 
de encaminhamentos realizados por organizações governamentais ou não da 
rede de assistência, por indicação de crianças e adolescentes já atendidos, 
demanda espontânea, ou encaminhamentos do CRAS e CREAS de referência 
da Vila Mariana, Saúde e Moema. O projeto mantem atualizados os registros 
em instrumental próprio a ser disponibilizado por SMADS. Todos os usuários têm 
uma ficha de matricula e um prontuário de seus encaminhamentos registrados, 
as atividades das quais participam e informações dos atendimentos individuais 
e familiares. 
Objetivo Geral 
Oferecer proteção social às crianças e adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade e risco, por meio do fortalecimento dos vínculos familiares, 
escolares e comunitários, desenvolvendo competências e favorecendo a 
conquista da autonomia, do protagonismo e inserção social e comunitária 
Objetivos específicos 
- Possibilitar experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de 
lazer, com vistas ao desenvolvimento de talentos, novas habilidades, ampliação 
do universo informacional, e da formação cidadã e ainda assegurar espaço para 
convívio grupal, comunitário e social, e o desenvolvimento de relações de 
solidariedade e respeito mútuo; 
- Promover acesso as políticas públicas, em especial serviços de educação, 
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, reconhecendo o trabalho e 
educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo 
do trabalho e competências específicas básicas; 
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- Disponibilizar informações sobre direitos e participação, 
oportunizando o exercício de cidadania, estimular a reinserção e permanência 
da criança e do adolescente no sistema educacional e prevenir a 
institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes, especialmente 
aquelas com deficiência, assegurando convivência familiar e comunitária; -  -  -
Favorecer  o  desenvolvimento  de  atividades  Inter  geracionais,  propiciando 
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 
os  vínculos  familiares  e  comunitários  e  incentivar  a  participação  na  vida 
cotidiana do território desenvolvendo competências para a compreensão crítica 
da realidade social e o mundo contemporâneo; 
- Desenvolver ações socioeducativas com as famílias para o fortalecimento de 
vínculos familiares e sociais, visando à proteção e o desenvolvimento das 
crianças e dos adolescentes. 
- Articulará com o CRAS para o desenvolvimento das ações junto às famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família que se encontra em situação de 
descumprimento de condicionalidades de saúde e educação e famílias com 
filhos retirados do trabalho infantil e inseridos no Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil. 
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Atividades realizadas (Antes da pandemia) 
 
Em janeiro foi realizada uma programação de férias com atividades diferenciadas, construídas 
coletivamente em um primeiro momento com a equipe, com sugestões de novas atividades e 
formatos para oficinas. No segundo momento, convocamos uma reunião com equipe, 
atendidos e famílias nos dois períodos para colhermos sugestões de atividades. Nossas 
manhãs continuaram frequentadas por um público mais infantil, enquanto as tardes contaram 
com uma presença mais de adolescentes atendidos bastante frequentes e aderidos às 
atividades e ao espaço. 
Mantivemos a proposta de espaços mais voltados para a convivência e a experimentação e 
ao aprendizado, compreendendo assim a ideia de férias. Foi pensado também em construir 
um espaço convidativo e alternativo para os atendidos para além de estar em casa, já que 
nem sempre é possível acessar espaços de lazer na cidade ou fora dela.  
Nossas atividades se mantiveram seguindo o planejado até 23 de março quando nos 
deparamos com cenário que não podíamos mais estar juntos e as crianças, adolescentes os 
familiares não poderiam frequentar mais o serviço Clube da Turma do Projeto Quixote. 
Devido ao cenário de pandemia que estávamos vivendo por conta do COVID-19 foi 
extremamente atípico e demandou mobilizações extremamente complexas e cercadas de 
discussões e polêmicas, além do pânico que estamos vivendo de forma generalizada. 
Alguns pontos devem ser bem reforçados antes de relatar qualquer atividade ou articulação 
feita durante esse período. A pandemia trouxe consigo um rastro de desespero, mas também 
trouxe a possibilidade de mostrarmos ações generosas. Ficou inegável o tamanho da 
desigualdade e dos abismos sociais que existem entre as pessoas da sociedade, tendo em 
vista a quarentena e outras medidas tomadas para tentar conter o avanço da doença.  
Desse modo, olhando especificamente para grande parte do público que frequenta as 
atividades do Projeto Quixote, é inegável que as ações desenvolvidas geram impacto real na 
vida das crianças, adolescentes e famílias atendidas. Tal impacto, infelizmente, não pode ser 
realizado remotamente, pois não depende apenas de palavras ditas ou de uma lista de 
atividades e orientações. A vivência coletiva, o acesso ao espaço do Projeto Quixote, a 
alimentação oferecida, o contato com outras realidades e a intervenção da equipe nos 
momentos onde as situações acontecem é imprescindível. Insubstituível. 
Não precisamos no dizer como as atividades feitas à distância são elitistas e excludentes, já 
que dependem de recursos tecnológicos que nem todos podem ter ou manter, além de exigir 
das famílias uma “cultura” de teor educativo: um sistema familiar onde a cultura, a educação, 
as artes, o compromisso com a sociedade sejam valores intrínsecos no cotidiano. E sabemos 
que, muitas vezes, essa não é a realidade das famílias que atendemos. Por outro lado, também 
é preciso mencionar que a pandemia desorganizou a rotina e a compreensão da vida em muitos 
níveis, e passamos algum tempo tentando entender como organizar esse período de nossas 
vidas e como se reinventar e seguir em frente. 
As implicações que essa pandemia trouxe para nossa prática ainda não é possível ter uma 
avaliação aprofundada mas, seguimos realizando as atividades e articulações durante o 
primeiro semestre de 2020, mesmo que para um público muito menor e relativamente mais 
privilegiado do que estamos acostumados a conviver em nossas práticas diárias – perdemos 
grande parte da nossa diversidade. O Serviço Clube da Turma do Projeto Quixote teve seu 
encerramento no mês de junho e implantamos um outro serviço Cccinter- Centro de 
Convivência Intergeracional no mês de julho. 
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Oficinas realizadas: 
Atividades realizadas nesse período: Cine pipoca; Cine animação; Filmes curtas; Artes; Grafite; 
Culinária; Brincadeiras de rua; Jogos com bola (basquete, futebol, queimada, e outros); Jogos 
de mesa e de tabuleiros; Skate; Gincana (perguntas e respostas relacionadas á cada faixa 
etária); Video game; Karaokê; Salão maravilha; Customização de roupas;  Contação e criação 
de histórias; Música (canto e instrumentos com material reutilizado); Oficina de beleza, com a 
participação da dermatologista da instituição (máscaras de argila, limpeza de pela, esmaltação); 
Horta, integrando crianças e familiares. Realizamos alguns passeios e piquenique  no Parque 
da Aclimação. 
 
Oficinas acolhimento de crianças de adolescentes- Essas atividades mantiveram sua 
regularidade até 23 de março quando o serviço sofreu a interrupção das atividades presenciais 
por conta da pandemia. 
Mantivemos as oficinas de artes aos jovens adolescentes que estão iniciando seu atendimento 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Clube da Turma, cujo objetivo é a 
formação de vínculo com a equipe, identificação de demandas e elaboração de plano de 
evolução de atendimento Individual e participação em grupos e atendimento, 
acompanhamento social da família. As atividades de artes nas oficinas integram as linguagens 
plástica, musical, corporal e literária, trocas orais e visuais o que objetiva ampliar o repertório.  
Propomos  atividades de artes plásticas – desenhos e pinturas, recortes e colagens, 
construções do material abstrato à formas concretas, tanto de maneira individual e/ou coletiva; 
corporal – diversos jogos em grupo; literária – composição de textos (narrativa, poética, 
musical), a partir de falas espontâneas do grupo, seja de comentários em grupo, opiniões 
expressas que surgem , relatos do cotidiano e outros recursos, tem a intencionalidade de 
promover  novas experiências, provendo conhecimento e aprendizagem e vivências que toque, 
de algum modo o adolescente e produza alguma marca que aumente seu repertório. O 
pensamento humano se forma a partir das linguagens expressivas – no desenvolvimento do 
imaginário, das representações simbólicas e corporais, das representações de livre expressão.  
Dessa forma, todas as atividades propostas tinham como objetivo proporcionar a criação de 
novos vínculos entre os atendidos veteranos e novos, desenvolvendo as relações 
interpessoais, a capacidade de lidar com o imprevisível, confiança. 
No acolhimento de criança as atividades transcorreram procurando desenvolver o contato 
social, considerando o universo de existência do outro, possibilitando a troca, o 
compartilhamento, as experimentações e pesquisas, por meio de atividades lúdicas. 
Iniciamos os dias na roda do “oi” e este mês o assunto foram as férias – contos dos que viajaram 
para visitar famílias no interior e maioria no nordeste. Os que ficaram passaram os dias 
conosco, brincando. Após ouvirmos suas histórias, passamos a escutar histórias de outros 
autores, como: “João esperto leva o presente certo” (Candace Fleming e G. Brian Karas)e 
“Agora é minha vez” (Zeca Sampaio e Ellen Pestili). Após, nos dirigimos à área externa, e as 
crianças iam se dirigindo aos cantos das brincadeiras: desenho, pintura, recorte-colagem, 
construções com materiais recicláveis, modelagem, construções com Lego e blocos, jogos na 
quadra, montagem de casinha e outras. Concluímos todas as manhãs com trabalho em roda, 
lembrando (avaliando e reparando) o que fizemos durante esse tempo juntos.  
  
Oficina de criatividade nos meses de fevereiro e março: Mesmo com a mudança de ano 
letivo, a oficina manteve a média de frequentadores. 
As atividades propostas foram variadas. Recolhemos todo o material criado pela oficina no ano 
passado e, após uma discussão séria sobre o ciclo das coisas, reciclamos os trabalhos para 
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que novos pudessem surgir. Foi um tempo de aproveitar e construir máscaras para o baile de 
carnaval. Realizamos pinturas sobre o carnaval e montamos um painel.  Em um dos encontros, 
foi realizado um baile de carnaval com as máscaras produzidas na oficina Ressaltamos que, 
devido ao período de chuvas, utilizamos a brinquedoteca para realizar as brincadeiras que o 
grupo sempre demanda ao final de cada encontro.      
Oficina de banda do (período da manhã): Com o início das oficinas de 2020 e diante do novo 
planejamento, a oficina de banda teve seu dia alterado, deixando de acontecer as sextas para 
ser realizada as quintas, no mesmo período. Por conta disso, estamos ainda nos adaptando. 
Parte dos integrantes da formação anterior conseguiu nos acompanhar e também recebemos 
novos participantes. Começamos fazendo alguns combinados, além de lembrar que para o 
sucesso de um grupo assim é preciso muito comprometimento de quem frequenta, evitando o 
não comparecimento. Escolhemos um novo repertório e atualmente estamos ensaiando a 
música “Que país é esse?” do grupo Legião Urbana. 
Oficina de banda do (período da tarde) Apesar de termos retomado a oficina, ela ganhou 
muitos participantes. Pois tivemos alguns adolescentes que vieram do período matutino, além 
de outros que chegaram. Os integrantes optaram por não restringir propostas, e estamos com 
uma produção bem ampla. Estamos trabalhando, em princípio com três temas (Que País é 
Esse, Pequena Flor, além de um tema próprio composto por um dos integrantes). Ao contrário 
do grupo da manhã, este grupo funciona mais trabalhando com dois ou três temas diferentes 
durante o ensaio, dividindo o tempo de acordo com a necessidade de cada música nos ensaios. 
Os integrantes também são adolescentes, que se enquadram na mesma faixa etária do grupo 
da manhã. A adesão impressionou, eles estão focados e muito interessados. Além de um 
volume de faltas bem abaixo da média de outras oficinas. 
Oficina de Desenho Animado- Durante o meses de fevereiro e março nos encontros da oficina 
de desenho animado construímos máscaras gigantes para o carnaval com papelão e pintura 
com tinta guache. Preparamos também adereços para o Grito de Carnaval que aconteceu aqui 
no Projeto Quixote em dois períodos de manhã e a tarde. 
Foi muito movimentado o grito de carnaval as crianças usaram as fantasias existentes no 
Projeto. Os familiares participaram foi uma oportunidade das crianças brincarem com seus 
familiares.A oficina de desenho animado trabalhou com alguns filmes de desenhos animados. 
Os participantes da oficina criaram histórias com desenhos e animaram. Uma atividade 
desenvolvida em pequenos grupos que iam completando até conseguir uma hstória com 
narrativa completa. 
Oficina de skate-  de fevereiro e março- Após o período de férias escolares a oficina de skate 
teve uma baixa participação dos atendidos, em virtude de uma série de fatores e uma das 
razões que foi possível identificar foram os  horários escolares, muitos  dos atendidos tiveram 
mudanças de turno em suas escolas.Nos primeiros encontros no após as férias trabalhamos 
algumas perspectivas do Skate, principalmente o que se diz respeito ao senso coletivo que o 
esporte emprega aos praticantes. Foi realizado em grupo um trabalho de “ASSEMBLAGEM” 
em um Shape ( Prancha onde posicionamos o corpo), o trabalho em co- produção teve como 
intuito reforçar o senso coletivo e criativo que o Skate permite em sua prática. 
Durante esse período trabalhamos juntos a configuração do S14kate suas peças em conjuntura 
e sua configuração, partindo de uma leitura didática de um texto.3, 
Oficina de culinária: No período de fevereiro e parte março fizemos receitas de bolinho de 
chuva, bolinho de arroz com alecrim, bolinhos de cenoura com calda de chocolate e pão de 
batata. Ensinamos as crianças como consumir alguns alimentos com baixo custo, a partir de 
receitas práticas e fáceis de fazer.  Iniciamos o ano retomando e reforçamos atenção para os 
cuidados com a horta que diariamente fornece saladas de capuchinha, alface e couve 
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oferecidas no cardápio do almoço que é servido diariamente aos usuários.Ensinamos as 
crianças como consumir alguns alimentos com baixo custo, a partir de receitas práticas e fáceis 
de fazer. O resultado foi positivo, pudemos observar comportamentos, trabalhar repertório 
alimentar  das crianças que não estão acostumadas a consumir verduras por não estarem 
familiarizadas com o consumo desses alimentos. 
Oficina Lúdica- Realizadas no período de fevereiro e março Oficina Lúdica foi embalada pelos 
festejos do Carnaval, produziu coroas e máscaras para o festejo.Para as coroas, trabalhamos 
a música "Todo menino é um Rei " de Roberto Ribeiro, da década de 70. Nenhuma criança 
conhecia, porém todos ficaram atentos e produziram coroas de papelão para o" Bloco dos 
Coroados".As atividades promovidas e aprimoram a coordenação motora fina das crianças e 
também trabalha cores e formas diferentes. Todo o trabalho teve com base material 
reciclado.As atividades do Projeto Carnaval cominou com um grande baile de Carnaval 
realizado nos dois períodos manhã e tarde. As crianças e adolescentes e familiares que 
participaram além de usarem as máscaras, se fantasiaram com as fantasias que o temos na 
nossa Brinquedoteca. A equipe de educadores realizou pinturas de rosto com tintas próprias 
para a pele das crianças. Foi um belo Baile de Carnaval. 
Oficina de grafitt: Iniciamos as oficinas trazendo um pouco de história do grafite como forma 
de manifestação artística em espaços públicos. Essas marcas evoluíram com técnicas e 
desenhos.  Mostrando que o desenho que vai para a parede segue todo um processo inicial no 
papel que leva um tempo até que você se familiarize com as latas de spray para colocar sua 
arte em uma parede.   
Oficina de jogos de tabuleiro: Durante esse período focamos em jogos de tabuleiros e 
construção de novos jogos tendo como base jogos conhecidos. Através desses jogos, foi 
possível trabalhar a cognição, reflexos, conhecimento, raciocínios matemáticos, além de, 
através de desafios colaborativos. Por diversas vezes nós nos dividimos em duplas para cada 
peça do jogo para assim desenvolver o trabalho em equipe, fazendo com que as duplas 
conversem e decidam juntas qual a melhor estratégia a seguir. 
Oficina de jogos e brincadeiras: A oficina de Jogos e Brincadeiras retornou do período de 
férias com algumas alterações. Devido ao novo ano letivo e as mudanças de horário escolar, 
algumas crianças não poderão participar. Temos também a oportunidade de abrir espaço para 
que novos participantes que chegarem. Nos encontros realizados em fevereiro e março, 
fizemos atividades de quadra e usamos a sala de informática. Tomamos boa parte das oficinas 
para realizar conversas sobre as expectativas do ano e as possíveis atividades que poderemos 
realizar durante o ano. 
A frequência está regular e tivemos crianças que trocaram de oficina, já que estão em outro 
momento de seu desenvolvimento e farão melhor aproveitamento em outros espaços. 
Realizamos as atividades costumeiras, com roda de conversa, atividades na quadra e 
atividades internas. O grupo estava bem unido nos encontros, sugerindo diversas brincadeiras 
e conseguindo lidar melhor com seus afetos e desejos. Foram poucos encontros devido a 
suspensão das atividades por conta da pandemia.  
Visita ao Farol Santander 
Realizamos a visita a exposição de Tarsila para crianças no Farol Santander com o objetivo de 
nos inspirarmos e trazer novas motivações ás práticas com artes para nosso trabalho com as 
crianças.Ressaltamos que a exposição citada ocupava dois andares e tinha como foco crianças 
pequenas, dentro de uma proposta bastante interativa. As obras da pintora estavam dispostas 
com uma série de recursos, para que o visitante pudesse ter uma experiência que não 
passasse, obrigatoriamente, pela compreensão cognitiva, mas sim afetiva. 
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Rede Nossas Crianças - Participação da Reunião da Rede Nossas Crianças   
Fundação Abrinq.  
Visitas e voluntariado 
No mês de janeiro o Clube da Turma do Projeto Quixote, recebemos visitantes trazidos pela ( 
Escola Bilingue Avenue) para atividades juntos com os adolescentes e crianças do nosso 
serviço. Foi um trabalho de parceria onde tivemos duas etapas, educadores do Projeto Quixote 
foram até a Escola e fizeram uma Roda de conversa com o grupo de adolescentes com 
estratégias de integração e apresentando um pouco da realidade de crianças, o que o Projeto 
Quixote faz e como é nosso trabalho com as famílias.  Na ocasião usamos como estratégia 
um livro chamando Menino Invisível, uma forma de apresentar como muitas vezes nossas 
crianças se tornam invisíveis na sua pobreza, na sua falta de escola, moradia enfim espaço 
para viver com dignidade. 
Não foi uma tarefa fácil já que estamos falando de uma escola de crianças com vida muito 
privilegiada. No segundo momento um grupo de adolescente veio ao Projeto Quixote para 
passar um período com as crianças, adolescentes e experienciar momentos de atividades, 
brincadeiras e refeições com público alvo do serviço.  
No inicio de março tivemos um dia com muitas atividades realizadas com parceiro FAH – 
Fundação Amor Horizontal e a GRSA  que é uma empresa voltada para o ramo de 
alimentação saudável O Grupo Compass é líder mundial em serviços de alimentação e 
suporte, e está presente em mais de 50 países. Com mais de 550 mil colaboradores, conta 
com 55 mil clientes e serve 5,5 bilhões de refeições por ano. 
Na ocasião estiveram presentes ao encontro equipes responsáveis por cozinha em oito 
instituições como SAICAS CCAs. Foi um encontro muito bom e contou com a presença de 
uma nutricionista que desenvolveu toda a temática de reaproveitamento de alimentos 
A proposta teve muita adesão por parte das crianças e adolescentes foi proposto muitas 
atividades em forma de rodizio todo mundo participava de tudo. 
Foram oficinas de construção de máscaras, gincanas, oficina de sorvete natural, oficina de 
biscuit finalizamos o dia com um baile de carnaval destruição de brinquedos e um lanche bem 
gostoso e saudável preparado pelas cozinheiras presentes. 
 
 Início das Atividades não presenciais Inicio da Pandemia-    
 
A partir do momento que as atividades foram suspensas presencialmente, tivemos que correr 
para pensar como seriam as atividades a distância. Foi o momento de adequação das oficinas 
e buscar as crianças, naquela altura estavam sem referência de como manter as atividades 
que vinham frequentando junto ao serviço. 
Iniciamos primeiro, uma avaliação de quais eram as oficinas que poderiam ser oferecidas 
virtualmente e testar quais ferramentas virtuais poderiam ser usadas já que muitas crianças e 
famílias tinham grandes limitações para acessar as plataformas online.  
Iniciamos um intenso trabalho de busca ativa e conversa com as famílias no sentido de 
oferecer novos horários e possibilidades as crianças e adolescentes para que participassem 
de oficinas online e também oferecer aos familiares possibilidades de continuarem seus 
grupos de conversa e orientação familiar online. 
Tivemos durante nossas rodas de conversa e Roda Gigante retornos valiosos dos familiares 
do quanto foi importante mantermos o trabalho online nesse momento de tantas incertezas e 
isolamento social tão intenso. 



 

18 
 

Algumas oficinas que estavam sendo realizadas presencialmente não foi possível manter já 
que o trabalho precisou ser redirecionado para parte presencial com plantões com entregas 
de cestas básicas, kits de higiene e outras necessidades que foram surgindo no meio do 
caminho como os atendimentos de famílias que se encontravam em grande vulnerabilidade e 
precisavam de atenção presencial e o trabalho online que teve início com as crianças, 
adolescentes e seus familiares. 
 
Oficina Lúdica-  No mês de abril,  iniciamos nossas atividades com as crianças pelo o 
whatsapp encontramos muitas dificuldades após contatarmos as crianças pelo telefone. Vimos 
muitas crianças precisam do telefone das mães, e muitas mães ou familiares precisam também 
do celular para trabalhar. A ferramenta  era o watsap visto que muitos possuiam celular mas a 
internet não comporta outras ferramentas, e o watsap comporta apenas oito crianças fazendo 
a atividade com o educador, o grupo era dividido em dois horários, para comportar a realização 
da oficina. Quando a atividade é proposta para fazer juntamente com a família, vimos que 
algumas mães não têm paciência para estar fazendo a atividade com a criança, porque tem os 
afazeres que a escola regular está propondo, muitas questões foram surgindo e necessitando 
da mediação do educador que naquele momento era a única pessoa que estava acessando 
aquela família para um suporte mais pedagógico.Iniciamos o nosso trabalho com uma atividade 
está relacionada ao tempo e ao afeto.  
Foi num grande desfio educacional por conta da crise de saúde mundial enfrentada. A forma 
de estar “perto” das  famílias era através do celular para três tipos de contato: ligações, 
mensagens e chamada de vídeo. A última tem sido a opção mais viável para essa “ponte”. 
Entretanto a realidade das famílias era muito diferente e nem todas tinham acesso integral a 
internet. Algumas famílias possuiam  computador, outras apenas um aparelho celular. 
No caso do aparelho celular a criança só tinha acesso a internet tarde da noite, dificultando o 
contato on-line. Em alguns casos, os responsáveis, não tiveram a oportunidade de fazer 
quarentena e continuavam com a vida profissional normal. Muitas mães estavam com 
dificuldade de conciliar tarefas domésticas, trabalho e atividades escolares uma vez que a 
escola é um alicerce de apoio para inúmeras famílias.  
É importante ressaltar que muitas crianças não tinham material para a feitura de atividades 
onde a base para realização de atividades extra curriculares é a unidade do Projeto Quixote. 
Sendo assim, tínhamos  uma conversa prévia com os pais para não causar qualquer 
constrangimento. 
Apesar das adversidades, pensamos em estratégias que pudessem ajudar neste manejo. 
1-Grupos pelo WhatsApp com os pais : 
O objetivo é verificar a disponibilidade dos responsáveis; 
2-Reuniões semanais com a equipe do Pedagógico do Projeto Quixote; 
3-Produção de vídeos educativos que são inseridos sazonalmente na plataforma Youtube: 
Esses vídeos são feitos pelos próprios educadores a fim de “implementar” nossas atividades e 
o acesso das crianças a outras atividades que postamos. 
Realizamos atendimentos presenciais pontuais no Projeto Quixote para entrega de cestas e 
atendimentos de urgência, como encaminhamentos e esclarecimentos sobre alguma dúvida.  
Também realizamos a postagem e a unificação de nossos vídeos em um único canal no 
YouTube para que aqueles que tiverem acesso possam nos ver e acessar atividades que 
podem ser feitas em casa. 
Notamos também que a não volta às aulas tem desgastado algumas famílias, já que é preciso 
organizar a rotina da casa para dar conta das tarefas domésticas, escolares e do trabalho 
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remoto (em alguns casos). Há também os casos onde os adultos da casa estão trabalhando 
normalmente e não há como acompanhar de perto as atividades escolares dos filhos. 
Ressaltamos, no entanto, que apesar do esforço que se pode ter para atender as crianças e 
adolescentes em suas casas, há uma parcela que fica excluída desse tipo de atividade – 
geralmente a mais vulnerável. Ainda há um acesso restrito à internet e em algumas famílias só 
os adultos possuem celular. Em outros tempos isso poderia ser visto como uma forma mais 
adequada de cuidar e orientar as crianças, mas no cenário pandêmico em que estamos pode 
representar alguns entraves. Tendo em vista que não se sabe ao certo quando voltaremos ao 
que era conhecido como normal, estamos nos mobilizando para pensar novas estratégias 
maneiras de continuarmos nosso trabalho, mas nunca perdendo de vista que a pandemia 
escancarou os abismos sociais que dividem a sociedade. Para isso, temos realizado reuniões 
constantes para discutir os assuntos pertinentes a este período.  
 
Oficina de jogos de tabuleiro: Relatório referente à oficina de jogos de tabuleiro no mês  antes 
de começar o isolamento social a oficina teve bastante procura e com uma frequência bem 
alta. Após o início do isolamento social a oficina não parou, os atendimentos passaram a ser 
online. Os jogos passaram a ter um foco mais cognitivo, como por exemplo jogos de mistérios 
e de detetives, de maneira que o educador e a criança e o adolescente formem uma equipe e 
trabalhem juntos para a resolução dos problemas. Em alguns casos a família da criança ou do 
adolescente se envolveu no jogo e na oficina junto com a criança.  Existem algumas limitações 
de conexão para a maioria dos crianças, alguns não têm câmera, outros não tem Internet em 
casa, outros não tem áudio, o que influem na decisão do jogo a ser utilizado com cada 
um.  Alguns dos jogos utilizados no atendimento online foram o  "Scothland Yard", "Interpol", 
"Super Senha", além de jogos elaborados anteriormente na própria oficina, que demos o nome 
de "Corrida de Carrinhos", "Jogo do Jóquei", é "Ludo do Dragão ".  
Os jogos demonstraram ter um grande poder de interação, que se estende (sempre com o 
consentimento do atendido) a uma atividade que se estande a outros familiares interessados, 
se transformando em algumas vezes em uma atividade em família.  
Tanto no período matutino, quanto no vespertino, focamos em jogos nos quais as crianças 
pudessem se conhecer e demonstrar sua personalidade. Alguns dos jogos utilizados foram o 
"Jogo da Vida do Quixote" , "Corrida de Carros", "Jogo da Memória (todos elaborados e 
construídos na oficina), "Ponto de Equilíbrio", "Barricade"," Ludo do Avião", "Bop it", dentre 
outros. Através desses jogos, foi possível trabalhar a cognição, reflexos, conhecimento, 
raciocínios matemáticos, além de, através de desafios colaborativos. Por diversas vezes nós 
nos dividimos em duplas para cada peça do jogo para assim desenvolver o trabalho em equipe, 
fazendo com que as duplas conversem e decidam juntas qual a melhor estratégia a seguir.  
Oficina de Musica- Essa oficina teve grande adesão, tanto no período matutino (numa faixa 
etária de 7 a 12 anos). Nesse grupo, alguns dos integrantes mudaram de período de estudos 
nas escolas e tiveram que mudar de horário no Quixote também, mas os integrantes 
remanescentes optaram por continuar com a proposta do ano passado, que é a de tocar 
músicas temas de filmes, desenhos animados, séries e musicais. Estávamos com o projeto de 
tocar a música "Eduardo e Mônica" com o intuito de nos juntar com a oficina de teatro para 
contracenar enquanto tocamos. 
Algumas oficinas não foram realizadas, visto que precisaríamos de espaço físico coo é o caso 
do skate, Grafitt virou desenho a distância, Break a oficina realizada a distância para que as 
crianças fizessem em casa caso  tivessem espaço físico o que muitas vezes não era possível. 
Tivemos grandes prejuízos no trabalho algumas coisas foram  possíveis de  atenuar, mas não 
de forma satisfatória como presencialmente.    
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Oficina de Banda: Com os atendimentos online a oficina de banda teve uma série de 
restrições.  Por não poder estarmos juntos. Portanto passamos a fazer atendimentos 
individuais, onde focamos em desenvolvimento no instrumento e na busca de repertório  para 
quando os ensaios coletivos presenciais retornarem. Os adolescentes estão com uma ótima 
receptividade, mas sempre se expressam dizendo o quanto sentem falta de estar juntos.  
O atendimento online não trouxe só benefícios para as crianças,  pois sem a escola regular,  os 
pais estão muito sobrecarregados se adaptando a nova rotina imposta pela pandemia,  e são 
inúmeros os agradecimentos que vem deles,  pois eles passaram a ter um momento pra 
descansar ou resolver outras coisas.  Alguns pais também passaram a assistir a oficina junto 
com os filhos, o que foi muito produtivo,  pois pude trabalhar essa convivência dentro de um 
ambiente familiar. Eles também passaram a ter um horário marcado para estar junto.  Apesar 
da pandemia, muitos pais não tem um momento pra ficar junto com o filho. 
Oficina de Horta: Desde março de 2020, com a Pandemia do Covid 19, ocorreu significativa 
alteração em nossa rotina de trabalho, precisamos suspender as oficinas e grupos, entre eles 
os da HORTA. Tivemos então, como o mundo inteiro, que seguir a determinação das 
autoridades de saúde e governamentais e aderir ao isolamento social.  
Com isso, foi preciso planejar uma nova forma de realizar as atividades, sendo assim, através 
da plataforma zoom, retomamos os encontros com as crianças. Infelizmente, não foi possível 
acessar todas, devido a precariedade de recurso tecnológico, entre outros. Com isso, houve 
redução do número de participantes.Inicialmente parecia muito estranho, mas aos poucos 
fomos conhecendo a realidade das famílias e suas relações com as plantas e com a horta.   
Como as crianças precisavam da presença de um adulto para ter acesso ao celular, os 
familiares então passaram a participar conjuntamente com seus filhos.  
Realizamos os encontros uma vez por semana, abordamos temas como germinação e na 
prática foi possível acompanhar passo a passo o processo desde a semeadura tanto em 
algodão, quanto na água e vimos brotar chia, linhaça, milho, feijão preto, lentilha, cebola, além 
de enraizamento de batata doce e alho.  
Além disso, conversamos sobre alimentação saudável, hábitos alimentares e  saúde.  
Passamos a utilizar a plataforma meet, ao invés do zoom, ela nos permite um tempo maior de 
uso sem interrupção, mesmo assim o desafio é grande, pois nem sempre a conexão com o 
sinal de internet é boa nas residências , ora trava, ora cai, mas estamos ali para reconectar e 
dar segmento ao grupo. 
Avaliamos que mesmo online, os encontros são ricos, pois é possível observar as dinâmicas, 
os padrões de funcionamento das famílias, as suas relações e intervir em situações, tornando 
a terapêutica da potência do encontro ainda mais eficiente 
 
Trabalho com as famílias- Elaboramos grupos de WhatsApp para que as famílias pudessem 
ser assistidas e recebessem as devidas orientações diante das demandas apresentadas,  
chamadas de vídeos chamadas no intuito de auxiliar na condução dos cadastros para os 
seguintes benefícios: auxílio emergencial, benefício do cartão alimentação (merenda em casa 
do governo do Estado de São Paulo) e Bolsa família.  Reforçamos os atendimentos, 
disponibilizando um espaço individual para atendimento online (lugar de escuta).  

Link de atividades no youtube: https://youtu.be/OizOFbZNQ9Y 

Realizamos atendimentos com os familiares e crianças e adolescentes do Projeto Quixote, 
utilizando as seguintes plataformas online; Meet, Duo, WhatsApp e Zoom . Com o Objetivo de 
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manter o vínculo. Esses encontros virtuais são semanais em vários dias da semana ou de 
acordo com a agenda familiar. 

Diante das múltiplas vulnerabilidades sociais que se apresentam, observamos que muitos 
familiares possuem apenas um aparelho de celular ou não tem acesso a internet , o que dificulta 
o contato para o acompanhamento online. Salientamos essa questão como sendo de suma 
importância para que seja do conhecimento da secretaria justificando em número quantitativo.  

Outras medidas para enfrentamento da crise de saúde – COVID-19 

Dentre os recursos que proporcionamos as famílias – foi feito um mapeamento com perfil de 
extrema vulnerabilidade. Foram realizadas visitas domiciliares a famílias que estão em 
isolamento social e risco de extrema vulnerabilidade, seguindo as normas de distância e 
proteção, entrega de cesta básica e dado orientações informativas pertinentes a outros 
cuidados. Fornecemos o transporte de metro para algumas famílias que não possuem dinheiro 
para ir a té a instituição retirar as cestas básicas. 

Elaboramos oficina online de culinária através de canal no youtube - Projeto Quixote, 
compartilhamos nos grupos de famílias, dando continuidade a proposta do grupo. Link: 
https://youtu.be/6rj1aTOt2qs 
Articulação com a equipe: conversamos com toda a equipe para que cada profissional pudesse 
pensar em atividades para propor para os atendidos por meio de plataformas virtuais. 
Atividade “Se vista”: propomos para que as crianças e adolescentes pudessem se vestir de 
algum dos funcionários do Quixote e nos mandar uma foto ou vídeo. 
Rotina: elaboramos um vídeo para explicar para as famílias a importância de se construir e 
manter uma rotina com as crianças e adolescentes dentro de casa, enfatizando que tal 
organização auxilia todos a ter algum nível de organização física e mental. 
Atividade objetos: propusemos que a família fizesse um jogo onde cada um escolhesse um 
objeto dentro de casa que gosta muito e compartilhasse com os membros da família o porquê 
escolheu aquele objeto, qual sua importância etc. 
Além de vídeos enviados de maneira coletiva, também realizamos alguns atendimentos via 
chamada de vídeo ou chamada telefônica, orientando as famílias em situações diversas, 
propondo atividades ou apenas as ouvindo, pois entendemos, que manter o vínculo é estar 
aberto para escuta, proporciona espaços de crescimento, calma e de colaboração para 
enfrentar esse momento tão difícil.  
 
Trabalho com a Rede: 
A Rede Nossas Crianças, gerenciada pela Fundação Abrinq, realizou um encontro virtual no 
dia 29  de abril como o tema “Navegação Segura”, com a palestrante Eva Pereira, da Ibliss. 
Eva nos trouxe o programa de responsabilidade social promovido pela empresa que trabalha, 
além de dicas de como promover navegação segura na internet para crianças e adolescentes. 
É preciso reforçar que em vários momentos Eva afirma que a melhor segurança que pode ser 
oferecida é a companhia dos responsáveis durante o uso de aparelhos eletrônicos. 

A reunião deste mês foi pela plataforma Zoom e teve por tema "Navegação segura de crianças 
e adolescentes na Web", ministrada por Eva Pereira, do grupo Ibliss. Ela contou alguns 
aspectos de como proporciona as crianças e os adolescentes possam fazer um bom uso da 
internet,  tendo em vista que por conta da pandemia eles passam muito mais horas na frente 
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do computador/celular. Ela disponibilizou um link com uma história infantil que pode ser contada 
para crianças e que dão alertas de como usar melhor a internet. Conforme link abaixo. 

Eva deixou bastante enfatizado que o cuidado das crianças e dos adolescentes não pode ser 
relegado á terceiros, como televisão e computador. Também disse que é fundamental que os 
responsáveis estejam sempre atentos aos conteúdos que são acessados - evitando o que ela 
chamou de Filhos do Quarto: filhos que ficam dentro do quarto com acesso ilimitado à internet 
sem supervisão e interação com um adulto responsável. Uma das participantes sugeriu o filme 
"Confiar" para trabalhar com os adolescentes, mas acredito que tal proposta se mostra mais 
efetiva em um encontro mediado por uma educadora/educador. 

Outras reuniões foram realizadas pela Rede Nossas Crianças através de videoconferência, cujo 
tema foi " ODS e a atuação das OSC". A ideia foi esclarecer sobre o que são os ODS e como 
as Organizações podem organizar o que já fazem diariamente dentro dos objetivos. O 
Palestrante da reunião foi Thiago Battaglini, que é coordenador do Projeto Estratégia ODS, 
executado pela Fundação Abrinq e financiado pela União Europeia. Foi-nos passado que em 
junho será aberto um edital para que as organizações possam inscrever projetos que tenham 
ligação direta com os ODS, principalmente os que envolvem diretamente as pautas ligadas à 
infância e adolescência. Thiago reforçou o histórico dos ODS, além de oferecer um amplo 
material explicativo (vídeos, documentos e publicações) que está disponível no site, cujo link 
deixo abaixo: https://www.ibliss.digital/responsabilidadesocial/ 
Parada Técnica As reuniões semanais pedagógicas foram realizadas com presença dos 
técnicos e orientadores sócios educativos, e outros profissionais.  As discussões estão entorno 
da organização e das dificuldades que estão encontrando na realização das oficinas que são 
possíveis de realizar. É também um momento de criatividade. Algumas atividades foram para 
um canal no youtube para quem quisesse acessar. O que tem sido muito bom para o ânimo 
dos educadores é alegria das crianças que demonstraram grande  interesse nas atividades 
postadas, estão dando retornos que estão acessando. Trabalhamos com o grupo o Filme   
Alguém se importa comigo”. Assistimos esse documentário, dentro da proposta de estudar 
que abre uma discussão sobre nossa prática. 
Outra discussão que permeou nosso trabalho é a intimidade das famílias que se fez presente 
com uso de imagem das casas, muitos momentos de constrangimento. No mês de julho 
vislumbramos a possibilidade de voltar a trabalhar presencialmente que cuidados devemos 
tomar. A discussão gerou documento para nortear a equipe.  
Nossas discussões também foram pautadas pelo novo momento que estamos vivendo e como 
não podemos trabalhar em grupos presenciais, estamos discutindo na perspectiva educacional, 
a importância do trabalho em grupo. É em grupo que muitas vezes colocamos nossos 
conhecimentos à prova, ouvimos novas ideias e descobrimos novos caminhos para soluções 
de problemas ou racionalização de questões. Não podemos esquecer que muitas vezes novas 
propostas podem ser construídas em conjunto, onde cada indivíduo sugere ideias e, 
conjuntamente, forma-se um todo. Também é em grupo que desenvolvemos nossas 
habilidades sociais, emocionais e somos confrontados a compreender melhor o funcionamento 
de nós mesmos. O momento foi desafiador aprender a trabalhar em grupos com o uso de 
ferramentas virtuais. Um novo aprendizado, manter a unidade grupal e a ternura.  
Reunião geral espaço de encontro para discussão e situações de comunicação e interesse da 
equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Clube da Turma da Vila 
Mariana e do Projeto Quixote. AS reuniões gerais acontecem todas as segundas feiras as 12 
horas. 
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Os assuntos tem sido variados. Principalmente porque durante a pandemia temos estado de 
plantão e estamos fazendo a entrega de cestas básicas ás famílias em suas casas para  quem 
não podem ir ao Projeto Quixote por questões financeiras ou por estar com a covid 19. 
Temos tratado de temas com relação aos cuidados nos plantões e nos atendimentos as 
crianças e adolescentes e familiares que nos procuram presencialmente. 
 A reunião está sendo realizada online pela plataforma zoom. Com a participação de toda 
equipe. 
 
Encerramento do Clube da Turma 
Encerrar um serviço de atendimento para as crianças e os adolescentes nunca é uma tarefa 
fácil. Ainda mais ter que fazê-lo sem o encontro presencial, em meio a uma pandemia que deixa 
nosso presente e nosso futuro tão incerto, torna o momento deveras complicado. Tais 
momentos nos convidam a ter um olhar em perspectiva, não analisando somente o presente, 
mas também qual foi a trajetória que possibilitou que chegássemos até aqui. 
Quando começamos o Clube da Turma no Projeto Quixote, tínhamos na nossa frente uma série 
de desafios. Entrar em contato mais direto e efetivo com as escolas do bairro; idealizar, planejar, 
executar e avaliar as oficinas que ofereceríamos para nossas crianças e adolescentes; mas 
talvez nosso maior desafio inicial tenha sido como oferecer refeições para as crianças e 
adolescentes que frequentam o projeto, já que não fazia parte da nossa expertise. 
Com apoio de toda a equipe e através de muitas conversas e ações, as rotinas foram se 
encaixando e com isso começamos a perceber que era possível oferecer um serviço de 
qualidade, partindo do pressuposto que as pessoas precisam acessar os serviços como 
garantia de direitos sociais, buscando promover uma sociedade mais igualitária. Percebemos 
que o almoço era um espaço desafiador e potente para trabalhar com inúmeros conceitos 
pedagógicos, contemplando também a possibilidade de auxiliar uma compreensão diferente do 
momento das refeições. 
Com as escolas, conseguimos fortalecer os vínculos institucionais e promover uma rede mais 
fortalecida para garantia de direitos, divulgando para crianças, adolescentes e suas famílias 
que eles poderiam acessar uma série de recursos e de atividades de maneira gratuita e com 
qualidade. Atuamos em diversos casos dos mais variados níveis de complexidade, onde 
pudemos colocar à disposição aquilo que melhor sabemos fazer: acolher e ajudar a descobrir 
juntos quais são as potências que podem ser desenvolvidas.  
Mas nem só de atendimentos vive um Clube da Turma. Também fizemos muitas festas e 
eventos ao longo desses anos todos. Nas festas típicas, aproveitamos o espaço para celebrar, 
fortalecer e construir laços com a comunidade. Nas nossas formações com vários parceiros da 
rede local e também com outras instituições, pudemos articular nossas práticas com as dos 
demais colegas, colaborando para que todos os serviços pudessem atender bem e fazer valer 
a política de assistência social na cidade de São Paulo, que por tantas vezes não recebe seu 
devido valor. Com os saraus, colocamos o palco à disposição para as verdadeiras protagonistas 
do nosso serviço: os atendidos e atendidas do Projeto Quixote. 
As supervisões com o CRAS foram fundamentais para que pudéssemos trocar experiências, 
aprimorar o serviço e seguir promovendo os atendimentos em consonância com o município. O 
serviço social do previsto na parceria executou de maneira brilhante seu papel, articulando 
todas as instâncias necessárias para que os encontros e suportes fossem devidamente 
executados. As atividades com as crianças e adolescentes trouxeram risos, cores e trabalhos 
das mais diversas linguagens artísticas, além de momentos de reflexões e também de 
angústias, porque o que caracteriza a vida é a sua imprevisibilidade. 
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Olhando de forma muitíssimo breve para nossa trajetória durante esses anos, podemos afirmar 
que promover o Clube da Turma no Projeto Quixote nos proporcionou momentos únicos. Já 
não somos mais aqueles que começamos lá atrás, e não ousamos dizer que regredimos ou 
evoluímos, mas sim que nos cercamos de boas práticas e experiências para tornar o Projeto 
Quixote um lugar para gente. Já nos dizia Mestre Paulo Freire que somos seres incompletos e 
que estamos em eterno aprendizado, por isso seguimos na jornada da vida aprendendo e 
ensinado com todas e todos que encontramos pela estrada. 

 
 

Centro de Convivência Intergeracional – CCInter - Projeto Quixote 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 

Relatório Semestral referente julho a dezembro de 2020 
 
O serviço tem sido executado por meio de atividades socioeducativas considerando as 
potencialidades e interesses de diferentes faixas etárias e oferecendo o atendimento em 
grupos proporcionando o convívio interrelacional ampliando as possibilidades dos usuários. 
Ao mesmo tempo, desenvolvendo ações que consideram as demandas e necessidades 
específicas de cada grupo etário. Assim, agrega várias gerações simultaneamente, buscando 
estimular e desenvolver a consciência das diferenças e semelhanças entre as gerações.  
As ações são integradas, caracterizadas pela oferta de atividades corporais, recreativas, 
teatro, música, contação de histórias, artesanato, oficinas de brinquedo, fotografias e 
encontros que abordam assuntos do cotidiano dos participantes. O serviço busca realizar 
intervenções sociais planejadas, criando situações desafiadoras, estimulando os usuários na 
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no 
território de modo a ampliar trocas culturais e de vivência e também desenvolver o sentimento 
de pertença e de identidade. A intervenção busca fortalecer vínculos familiares e incentivar a 
socialização e a convivência comunitária. As atividades intergeracionais favorecem o convívio 
e o fortalecimento dos vínculos, bem como o respeito as diferenças. São estimuladas ações 
de cooperação e empatia.  
Desta forma, são propostas atividades voltadas à convivência Intergeracional como oficinas 
conjuntas, eventos, festas e passeios, a participação cidadã, por meio de grupos verbais para 
discussão de temas específicos, além de atividades específicas para cada faixa etária, com 
oficinas  
 
POPULAÇÃO ALVO 
Usuários: crianças, jovens, adultos e idosos, de ambos os sexos em situação de risco pessoal 
e vulnerabilidade social, e seus familiares, residentes na cidade de São Paulo –dentro da área 
de abrangência. 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
O funcionamento do serviço se dá nos dias úteis, de segunda a sexta- feira, por um período de 
8 (oito) horas diárias, das 8:30 hs às 17:30 hs, em dois turnos de 4 horas, para crianças, 
adolescentes, adultos e idosos em regime intermitente ou contínuo conforme a necessidade, 
podendo optar por 2 ou 3 dias por semana, tendo também a possibilidade de ser aberto nos 
finais de semana para atividades como festas juninas e outras atividades planejadas e que 
sejam de interesse da comunidade. 
Foram disponibilizadas 120 vagas para crianças, adolescentes e seus familiares. 
 



 

25 
 

Atividades Desenvolvidas: ( segundo semestre de 2020) 
 
Seguimos o segundo semestre do ano de 2020 com o novo serviço, o CCINTER- Centro de 
Convivência Intergeracional  sem poder nos encontrarmos presencialmente com as crianças 
e adolescentes e suas famílias e os jovens adultos e comemorar a implantação desse novo 
serviço que traz novidades para os usuários visto que estaremos oferecendo atividades para 
pessoas adultas e idosos além de refeição para todos o que não acontecia no serviço que se 
encerrou.  
Embora estivéssemos diariamente de plantão durante todo o semestre anterior para atender as 
demandas que surgiam como entregas de cestas básicas, materiais pedagógicos e 
atendimentos presenciais para os casos mais emergenciais, seguimos propondo espaços 
virtuais e encontros remotos para que o público atendido não ficasse sem os atendimentos 
necessários, ainda mais em um momento onde a gravidade dos abismos sociais se mostraram 
tão evidentes. Reafirmamos que atender remotamente implica impor barreiras, já que muitas 
famílias não têm condições de acessar as ferramentas usadas no atendimento online, tendo 
em vista que a essência do nosso trabalho é proporcionar espaços presenciais potentes para 
a promoção e garantia de direitos.  
A pandemia de COVID-19 se instalou em nosso país e mostrou as enormes barreiras que nos 
dividem, já que não atinge todos os grupos sociais da mesma forma. Para as crianças e 
adolescentes que atendemos, estar no Quixote é essencial para que certas abordagens 
possam ocorrer, seja no manejo de situações conflituosas, abrindo possibilidades para  o 
exercício de novas maneiras de conviver mais harmoniosamente, seja na garantia de direitos 
básicos, como oferta de refeições de qualidade, direito aos espaços de lazer e cultura e direito 
à convivência social. O nosso grande desafio têm sido pensar encontrar soluções para que 
todos os direitos citados (e tantos outros) possam ser exercidos sem colocar a vida de ninguém 
em risco. 
O relatório a seguir mostra nossas ações durante o semestre para manter os vínculos com 
nossas crianças, adolescentes e seus familiares e adultos, promovendo atividades e 
atendimentos online e presencial quando necessários, durante os meses de julho, agosto, 
setembro, outubro, os atendimentos tinham predominância de serem virtuais, sendo que  no 
mês de novembro nossas atividades presenciais tiveram início com 20% de sua capacidade a 
partir do dia 23, autorizados por portarias de SMAD, com essa possibilidade muitas famílias se 
mostram ainda muito preocupadas em trazer seus filhos para as atividades mesmo com todo o 
nosso protocolo de atendimento. 
 Durante esse semestre realizamos algumas oficinas e grupos que foram possíveis, dentro do 
distanciamento que estamos vivendo. 
Nem todas as oficinas que tínhamos no presencial foram possíveis de realizar a distância. 
Diante do retorno presencial com a capacidade de 20%, elaboramos um Plano de Ação com 
oficinas presenciais que chamamos de oficinas de acolhida onde os educadores usaram várias 
linguagens como: artes plásticas, música, jogos de tabuleiro, grafitt, dança e culinária  além das 
rodas de conversa, visando acolher as crianças e adolescentes e adultos que estão retornando 
ao serviço presencialmente depois de quase um ano. Entendemos que nesse momento o mais 
importante é acolher as ansiedades e medos que aparecem durante as oficinas por conta do 
covid 19. 
Oficina Lúdica – Iniciamos o segundo semestre agora com um novo serviço Ccinter mantendo 
as oficinas online propomos para as crianças atividades relacionadas com o tempo uma vez 
que fizemos a transição de semestre ainda no isolamento social. A maioria está com a agenda 
muito cheia de atividades on-line. A escola demanda muito tempo com tarefas e provas. Na 
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parte da organização, demos como proposta a feitura de um "planner" ou calendário para que 
as lições fossem postas lá. Além de outras atividades do cotidiano e as atividades online do 
Projeto Quixote. Na parte subjetiva da organização, propomos a pintura de mandalas bem 
coloridas e explicamos que desenhar uma mandala ajuda a combater a ansiedade, acalma e 
organiza as ideias. 
Conversamos também sobre as coisas boas que aconteceram na quarentena e as novidades 
da semana. As respostas foram variadas...alguns estão na fase de troca de dente e contaram 
como novidade a extração. Outros falaram sobre soltar pipa, jogos de video-game e a 
propaganda de um menino que tem um canal no Youtube sobre jogos. Com a flexibilização, 
relataram que receberam visita de parentes e fizeram pequenas viagens. 
A partir desse semestre os responsáveis poderão participar de oficinas pelo programa 
CCINTER no Projeto Quixote (em substituição ao Clube da Turma) e nós educadores 
transmitimos a notícia. As crianças receberam com entusiasmo a possibilidade e os pais 
também. As mães deram como sugestão as seguintes oficinas, são oficinas que elas querem 
participar, culinária, dança e artesanato. Os familiares participaram das oficinas com as crianças 
até porque as casas são pequenas e tudo ocorre no mesmo espaço. Os adultos que participam 
das oficinas gostam muito porque é uma forma de acompanhar as crianças nas atividades 
online. 
Oficina Lúdica habitualmente se inicia com uma roda de novidades. As crianças que estão há 
seis meses em casa relatam a saudade  dos amigos e da escola. A maioria é alfabetizada, 
porém alguns estão neste processo. Uma mãe disse que a filha de seis anos entrou “numa crise 
existencial”(sic) dizendo que queria a professora de volta e que esta ensinava melhor que a 
mãe. É sempre um momento de muita escuta e conversa antes de propor a atividade. 
A atividade para oficina foi chamada de Revelação pedimos que as crianças fossem fotógrafos 
por um dia. A partir disso elas poderiam escolher qualquer situação/cena e através desse 
registro, a parte da revelação da foto o processo seria feito por um desenho. As revelações 
ficaram bem semelhantes a foto original. Na segunda atividade denominada “Cata Objeto”, 
fizemos uma gincana on-line em que eles teriam que pegar objetos relacionados a cores e letras 
e mostrar na câmera do celular. A atividade foi divertida e para não incentivar a competitividade, 
todos ganharam a “prova”. Em História em Quadrinhos, o objetivo era produzir pequenas 
histórias baseadas em algum fato cotidiano ou em alguma história já conhecida. As historinhas 
ficaram coloridas e muito criativas, principalmente as que relatavam os seus dias em casa. 
 Observou-se nesse semestre que o grupo foi se organizando, desenvolvendo novas amizades 
algumas crianças não se conheciam por conta dos turnos diferentes, dando dicas do seu dia a 
dia/rotina na pandemia e descobrindo talentos como por exemplo ser “youtuber”. As mães 
passaram a ter mais confiança nas crianças em relação ao aparelho celular uma vez que no 
início das atividades por meio de vídeo-chamadas, algumas mães ficavam ao lado delas. 
Atualmente os encontros na maioria das vezes é feito em um espaço diferente do responsável 
dando assim mais autonomia para elas. Essa construção de confiança com educadores no 
trabalho a distância tem sido importante na condução das atividades. 
No mês de novembro comemora-se o mês da Consciência Negra. Dialogamos sobre várias 
questões que permeiam esse tema e para nossa surpreso o grupo relatou que “racismo não é 
legal” (sic) e que os negros tem que ser respeitados. Explicamos e ressaltamos a importância 
de Zumbi dos Palmares e a importância da cultura negra no país e mundo. Lembramos que a 
África não é um país e sim um continente e ressaltamos que os negros vieram de África para o 
Brasil e infelizmente aqui foram escravizados. Algumas crianças sabiam dessas informações, 
outras ficaram surpresas e curiosas. É importante ressaltar que algumas crianças do grupo se 
“se viam” como crianças negras, fato que nos deixou felizes ( educadores ). 
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Encerrando o ano que foi marcado por muitos desafios. Um deles foi adequar nossas atividades 
totalmente orgânicas ao universo on-line. Aos poucos fomos construindo um espaço de respeito 
entre os atendidos e familiares uma vez que estar em um trabalho remoto/online nos possibilita 
entrar na casa do outro.  O universo online é uma faca de dois gumes:  por um lado nos 
possibilita a comunicação a distância; por outro nem todos possuem a oportunidade de ter 
acesso a aparelhos eletrônicos quiçá a internet. Com delicadeza traçamos caminhos e 
deixamos os atendidos a vontade para as atividades nessa modalidade. Aos poucos 
conseguimos fortalecer os laços e criamos uma rotina de oficinas online, semanalmente, via 
aplicativo do Whatsapp.  Essa plataforma suporta até 8 integrantes por chamada de vídeo nos 
possibilitando criar a “atmosfera” dos encontros presenciais com educadores e crianças. Foram 
encontros produtivos e criativos onde sazonalmente tivemos a participação dos pais. Uma das 
oficinas fixas foi a Oficina Lúdica. No presencial ela acontece no período manhã e tarde, uma 
vez por semana. Tivemos que fazer adaptação de horários por conta do período escolar. Nesse 
novo formato, as crianças ficaram a vontade uma vez que seguimos com a mesma metodologia 
com pequenos ajustes. Geralmente trabalhamos com tintas, canetinha, pincel, jornal ,revistas, 
massinha e material reciclável, etc. Entretanto como a realidade dos atendidos é outra, nem 
todos possuem material para realizar as atividades e ficamos atentos para que não houvesse 
uma competição entre eles.  Sendo assim, propusemos trabalhos com base na realidade deles 
e geralmente o denominador comum era canetinha, papel, lápis de colorir, lápis, borracha 
,tesourinha e cola. Por meio desse material, conseguimos realizar muitas atividades criativas 
sem contar com o apoio do celular e câmera de vídeo que nos possibilitava na proposta de 
relatos e entrevistas. 
  No mês de dezembro, realizamos uma atividade sobre os anos de 2020 e 2021 que consistia 
em pensar neles como se fossem “pessoas” e a partir disso, escrever uma cartinha relatando 
as coisas boas e ruins e o que poderia ser mudado. Para a metodologia utilizamos o conceito 
do teórico e educador Paulo Freire da “Palavra Geradora” que resumidamente resulta em 
estimular o vocabulário através de uma palavra norteadora. Adaptamos e colocamos como 
norte o ano de 2020 estimulando assim os sentimentos e palavras relacionados a esse ano tão 
desafiador. Como resultado dessa proposta percebemos que eles expressaram através da 
escritas seus sentimentos. É importante ressaltar que algumas crianças estão na fase de 
alfabetização. Dessa forma pedimos que essa atividade fosse realizada com o apoio dos 
familiares. Além da proposta da cartinha, alguns fizeram questão de dividir conosco a árvore de 
natal e ações relacionadas ao mês de dezembro. 
    Dando continuidade ao mês, por conta da orientação do Cras, reiniciamos com atendimentos 
em grupo na modalidade presencial. Convidamos os responsáveis e atendidos para atividades 
breves na unidade com o objetivo de fortalecer o vínculo e preparar os mesmos para atividades 
futuras mesmo na pandemia. Muitas famílias preferiram não comparecer com medo de 
contágio. O desejo delas é retornar as atividades após a campanha de vacinação. Outras 
manifestaram a vontade de participar das atividades pois relataram que as crianças estavam 
com saudade dos educadores e das oficinas do Projeto Quixote. 
   O desafio desse mês foi adequar o espaço em torno dos protocolos  da secretaria de saúde. 
Todos os espaços utilizados estavam com álcool em gel e foram retirados muito material e 
brinquedos das salas para que não houvesse muito contato manual. A maioria das atividades 
foram feitas ao ar livre e a “sala verde” ( interna ) que recebeu visita teve as janelas abertas e 
um ventilador funcionando. Os grupos tiveram no máximo 6 crianças ou adolescentes com 
agendamento prévio com os responsáveis. 
   Com as crianças realizamos recorte e colagem e dobradura. Essa atividade leva pouco 
material e aguça a criatividade das crianças. Com base ainda no conceito do teórico e educador 
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Paulo Freire estimulamos o vocabulário deles através  “Palavra Geradora”. Que nesse caso foi 
a famosa árvore de natal. Por meio desse estímulo, eles recortaram imagens relacionadas a 
ela em revistas fazendo uma composição colorida e criativa. Antes os mesmos pintaram suas 
árvores e agregaram figuras as mesmas. Como resultado, percebemos que no início elas 
estavam muito ansiosas pelo simples fato de estarem no espaço. Porém no decorrer da 
atividade elas se mostraram mais calmas, tiveram mais paciência e atenção no recorte e 
conseguiram ler palavras das revistas e associar com o conteúdo do cotidiano delas. 
 
Oficinas de Experimentação Criativa- Durante o mês de julho seguimos com as atividades 
remotas, uma vez que a pandemia e o afastamento social se mantiveram. Seguimos tal 
estratégia por ser a alternativa que se apresenta, mas reafirmamos que a pandemia escancarou 
os abismos sociais existentes na sociedade, pois ao atendermos remotamente são necessários 
alguns recursos que nem todos possuem, sejam recursos financeiros, espaços 
individualizados, organização do tempo familiar – tudo isso atrelado a angustia de estarmos 
expostos a uma doença tão instável e muitas vezes fatal. 
Para os atendimentos que oferecemos no Projeto Quixote, estar presencialmente é 
fundamental. Poder sair de casa e entrar em contato com a equipe e outras crianças e 
adolescentes proporciona espaços de aprendizado, seja no âmbito cognitivo, social ou 
emocional. Nada disso é substituído pelo atendimento virtual. No entanto, estamos nos 
redescobrindo e elaborando novas formas de estar junto de algumas das crianças e 
adolescentes, na esperança de, assim que possível, voltar com total segurança para 
atendermos todas e todos.   
No primeiro encontro realizamos uma conversa  e durante o diálogo com eles cada um contou 
um pouco sobre suas vivências particulares no período de isolamento, na conversa realizamos 
combinados do uso do grupo no whatsapp e deixamos acordado que o grupo pode ocorrer 
todas às Quintas às 16 horas, sendo um dia e horário acessível a todos do grupo. A Assistente 
Social do CCINTER já estava compondo um grupo online com um grande número de usuários 
familiares aproveitamos a oportunidade para realizar o convite ás crianças e adolescentes a 
participarem da oficina. 
O grupo de experimentação Criativa tem seguido com muito entusiasmo, iniciamos o mês de 
agosto o grupo iniciou com quatorze participantes, tornando necessário fragmentar o grupo em 
dois horário. A cada semana é proposto atividades de expressão artísticas planejadas pelos 
educadores, que procuram manter a mesma metodologia das oficinas presenciais que era 
composto inicialmente com uma roda de conversa; compartilhando momentos e feitos pessoais 
neste período de isolamento social. 
Podemos notar que a disponibilidade dos recursos necessários (materiais artísticos escolares) 
para os atendidos participantes da oficina, impulsionou uma maior aderência e ânimo à todos, 
o que foi bom para aplicações das metodologias, conforme as atividades apresentadas ao 
grupo. Os materiais estão sendo disponibilizados pelo Projeto Quixote, preparamos 
quinzenalmente um kit de material pedagógico e as famílias retiram na sede do Projeto. Isso 
tem favorecido o desenvolvimento das oficinas mesmo a distância. 
A oficina teve como experiência em um dos encontro a criação do logotipo com intuito de criar 
a identidade do grupo, cada participante criou seu trabalho com o recursos do desenho, 
assemblagem e pintura à guache, nessa atividade tivemos boas construções de experiências 
afetivas digitais através do processo do fazer de cada um, pois esse novo processo influencia 
a todos a traçar comentários sobre si mesmo e o seu trabalho para que os demais participantes 
que se encontram tão distantes possam estar a par daquilo que você está fazendo quanto 
produto. 



 

29 
 

Em outra experiência realizamos uma atividade com a técnica da assemblage, onde utilizamos 
de figuras recortadas em revistas e jornais para compor o nosso trabalho, nessa atividade não 
tivemos um tema norteador. Realizamos nos encontros atividade de modelagem com 
massinhas colorida, tendo como proposta  modelar uma criatura ou monstruosa ( que não 
possui a forma humana), e por meio de um aplicativo com diversos efeitos sonoros criamos 
uma identidade ao nosso monstro e demos a ele uma voz estilizada, surgiu diversos resultados 
interessantes. 
As oficinas online de Experimentação Criativa dentro desse novo contexto tem  possibilitado 
uma reflexão do trabalho e a formação de como se dá as diversas experiências educativas, 
com a Arte sendo a base dessas grandiosas experiências coletivas, pois  cada participante do 
grupo no do Whatsapp que tinha dificuldades de relação no presencial, tem se apresentado de 
forma diferente, tendo um maior protagonismo, fazendo se mais notados em suas trocas 
afetivas e se importando com suas interações na dinâmica do grupo Experimentação Criativa-  
Esses meses trilhando essa experiência e fazer grupos online foi bastante interessante e 
motivadora.  
Tanto as crianças e pré-adolescentes do grupo quanto os educadores envolvidos trocaram 
experiências, experimentaram, produziram, refletiram e estreitaram mais os vínculos. Os 
encontros permaneceram semanais. 
Continuamos fazendo as atividades seguindo a mesma metodologia dos grupos presenciais, 
com uma conversa no início onde falamos como estamos e contamos as novidades, depois 
falamos sobre a tarefa, temos um tempo para parte prática e depois continuamos com cada um 
mostrando sua produção e comentando. No final damos a palavra para as pessoas que 
quiserem se manifestar sobre a experiência do dia e dizer algo mais para encerrar o encontro. 
Apesar da dificuldade com a conexão da internet o desenvolvimento das atividades foi muito 
satisfatório. Destaco a pontualidade, o interesse, a organização, a paciência e tolerância de 
todos em relação a maneira e o tempo de cada um se colocar no grupo 
Começamos o mês com uma atividade sobre natureza morta onde contextualizamos esse estilo 
de pintura e convidamos as crianças a compor um cenário com objetos, frutas, flores para servir 
como modelo para pintura. 
Na segunda semana, falando sobre poesia, apresentamos o poeta Manoel de Barros e Lemos 
uma poesia dele chamada "Sobre Importâncias". Isso gerou uma conversa sobre o que 
consideramos importante e principalmente, o que pode parecer não importante para os outros, 
mas é importante para nós. "... a importância de uma coisa há que ser medida pelo 
encantamento que a coisa produza em nós". M. de Barros. 
Ao longo da semana seguinte perguntamos ao grupo se alguém gostaria de propor algo e um 
adolescente sugeriu uma atividade com música, onde ele seria o DJ. Pegamos esse gancho e 
falamos sobre o artista Kandinsky e o abstracionismo e da relação da pintura dele com a 
música. Produzimos pinturas abstratas ouvindo músicas sugeridas pelo grupo. Na última 
semana do mês tivemos muitos problemas com conexão da internet, algumas crianças tiveram 
outros compromissos como ajudar os familiares, mudança de casa e no primeiro horário 
ficamos com poucos participantes, e fizemos juntos uma caixa surpresa para presentear um 
amigo ou uma amiga. No segundo horário, durante a conversa inicial, surgiu o tema romance, 
amor, namoro e então resolvemos fazer uma arte com o tema romântico. 
Nesse mês tivemos a desistência de uma adolescente, que nos disse que teria que ajudar avó 
e que infelizmente não poderia mais participar do grupo. 
Contamos também com o novo participante, que chegou um pouco tímido, mas já demonstrou 
interesse e talento criativo. A Oficina de Experimentação criativa tem se mantido no formato 
remoto com as crianças e pré-adolescentes, com propostas e formatos diferentes. 
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No decorrer dos últimos encontros o grupo sofreu algumas dinâmicas de mudança, com a 
chegada de novos integrantes. 
Ao longo do mês de outubro tivemos dez encontros com os Grupos de Experimentação Criativa, 
nos encontros foram proposto atividades práticas reflexivas e lúdicas, proporcionando um 
espaço de relação interpessoal e socialização de práticas artísticas. 
Levando em consideração as eleições municipais prestes acontecer, decidimos discutir com o 
grupo sobre política a partir dos repertórios trazidos pelos participantes, notamos que em suma 
os participantes estavam bem ciente da vida política, apontaram diversas questões políticas em 
vários aspectos, após a elaboração e discussão e esclarecimentos sobre o assunto, sugerimos 
uma atividade de desenho ou pintura onde poderíamos ilustrar uma  questão política que 
precisa certamente ser solucionada com urgência. 
Em outros encontros seguintes trabalhamos com o grupo a importância da preservação da 
natureza, assunto esse que foi  trazido pelos participantes do grupo, devido a grande exibição 
nos meios de comunicação massiva.  
No final do mês tivemos o dia nacional do livro, aproveitando esse gancho levamos ao grupo 
este tema, discutimos a função do livro e a importância do mesmo para nossa existência e 
propagação do conhecimento. Após discutir sobre o assunto propomos como atividade, utilizar 
um livro que tem de preferência em sua casa para socializar com o grupo e como atividade 
prática, escolhemos uma página do livro para reproduzir com desenho ou pintura. 
Oficina de Experimentação- Enfim chegamos ao final deste ano tão desafiador, cheio de 
aprendizados, descobertas e também cheio de momentos muito difíceis. 
Neste mês fizemos conversas sobre como foi o ano, sobre o que aprendemos com a pandemia, 
o afastamento social. Refletimos sobre as dificuldades de acompanhar a escola e as atividades 
do Quixote à distância. 
Sentimos que estavam cansados e pouco animados em manter por muito mais tempo as 
atividades à distância. 
Nós educadores também estavamos cansados desse formato de atendimento, que nos 
demanda muita energia pois estamos por mais tempo à disposição dos atendidos e suas 
famílias, que nos procuram pelo whatsapp. 
Também tivemos uma tentativa de desistência por desentendimento entre crianças do grupo, 
caso que foi mediado e contornado com ambas permanecendo no grupo. 
Quanto às atividades, nós fizemos experimentações livres explorando uma técnica de 
reprodução de imagens com "carbono caseiro", conversamos, refletimos e desenhamos sobre 
o dia internacional dos direitos humanos, que é comemorado no dia 10 de dezembro. No último 
encontro do ano falamos sobre desejos pro ano que se iniciará e sobre coisas futurísticas. 
Apesar do cansaço e de todas as dificuldades, o ano foi surpreendentemente produtivo. As 
crianças e adolescentes aproveitaram muito bem as atividades e os familiares nos deram um 
retorno muito bom, demonstrando muita gratidão e reconhecimento. 
É muito importante destacar o esforço e comprometimento de todos da  equipe, que fizeram o 
seu melhor para proporcionar encontros cheios de afeto, diversão e criatividade. 
Oficina de Jogos e Brincadeiras- Começamos a reunir novamente e paulatinamente as 
crianças que faziam parte do grupo presencial. Notamos que elas estão começando a se 
organizar para estar preparadas no horário e colaborarem com as atividades. Fizemos gincana 
de procurar objetos, de colocar objetos na água para saber se afunda ou não e leitura labial 
com o microfone da 
chamada silenciado. Seguimos com as atividades e as crianças estão sugerindo brincadeiras. 
Nos encontros também estamos falando sobre os impactos da pandemia. 
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Durante o mês de agosto pudemos ter excelentes momentos com o grupo jogos e brincadeiras. 
Temos realizado os encontros uma vez por semana e realizado brincadeiras virtuais. Uma das 
crianças teve a iniciativa de nos questionar sobre quais brincadeiras queríamos fazer e criou 
uma lista. Já brincamos de “qual é a música”, pense rápido, mímica, leitura labial e gincana. 
As crianças ficam animadas com o grupo e estão preparadas no horário. Interagem bastante 
conosco e com as demais crianças, mas percebemos que a pandemia já deixou algumas 
marcas, como estratégias de ligar/desligar os microfones e as câmeras em momentos onde 
não se sentem confortáveis, além de pesquisar na internet as coisas que estão sendo 
questionadas. A espontaneidade está ficando comprometida, ao mesmo tempo em que fica 
evidente a capacidade de adaptação. 
O mês de setembro foi bastante animado para este grupo. Por conta do novo formato remoto, 
temos conversado com as famílias também, o que tem proporcionado bons momentos de troca 
e de interação. Uma das participantes tem um avô que está constantemente conosco, e sua 
presença tem sido bastante positiva.  
Realizamos campeonatos de canto, mímicas, gincanas e rodas de conversa sobre os assuntos 
da semana. Fica evidente que a rotina doméstica é bastante complicada, já que as atividades 
da casa e da escola consomem boa parte do tempo e exigem uma organização e disciplina que 
nem todos conseguem manter.                                                                                                  importância  
 
A importância da brincadeira como um caminho de interação, aprendizagem e construção de 
conhecimento. No grupo realizamos brincadeiras feitas de maneira virtual, já que as 
brincadeiras presenciais estavam impossibilitadas. As crianças foram bem criativas em propor 
atividades, como batalhas de dança, de canto, jogos de perguntas e respostas, além de 
propormos espaços de interação e conversas sobre a semana. 
Baseamos nossas ações principalmente nas reflexões feitas por Tizuko Kishimoto, cujo trabalho 
defende as brincadeiras infantis como um momento rico de trocas, de descoberta e de 
construção de vínculos e convivência social. Notamos que as crianças validaram nossos 
encontros como um momento importante, sempre dando sugestões e fazendo as intervenções 
quando necessárias. Nas atividades que propusemos, notamos como organizam seus 
pensamentos e quais são as estratégias que buscam para alcançarem êxito.Este grupo foi uma 
das boas experiências de 2020, já que mesmo com tantas dificuldades, conseguimos realizar 
os encontros e nos remodelar ao ambiente virtual, com atividades interessantes e bons 
momentos de troca. 
 
Oficina de Desenho- Começamos a realizar o grupo de desenho em encontros semanais. 
Fizemos contato com algumas crianças e adolescentes e montamos o grupo, realizando uma 
primeira reunião para conhecimento dos participantes e recepção. O grupo seguirá se 
encontrando para poder pensar e realizar atividades. 
Durante o mês de agosto, realizamos a oficina de desenho. Os encontros foram semanais, onde 
promovemos espaço de conversa e fortalecimento de vínculos. Propusemos algumas 
atividades para serem realizadas durante a oficina, mas optamos por conversar a respeito das 
tarefas e deixar a entrega para o decorrer da semana, o que não se mostrou efetivo. 
No grupo de WhatsApp, no entanto, notamos que algumas participantes postaram seus 
trabalhos, mesmo que não estivesse conectado com o tema proposto, o que foi positivo. 
Também notamos que ficou fortalecido uma ideia de grupo, pois os participantes têm 
comparecido e interagido. A oficina também vem recebendo novos integrantes. No mês de 
setembro continuamos com os encontros semanais da Oficina de Desenho de forma remota, 
utilizando- se das plataformas. Com essa nova experiência de oficinas remotas, temos notados 
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as dificuldades que essa nova dinâmica  nos apresentam limitações diversas com as 
informações bases do mundo da tecnologia da informação, negligência de recursos como 
aparelho celulares e a falta de acesso a internet, situações de tais contextos deixa o mais 
evidente possível a crise e a exclusão social que atingiu a grande parcela da população em 
virtude da pandemia de COVID-19, contudo várias famílias têm sido afetadas e as crianças e 
os adolescentes são os mais atingidos neste contexto. 
No mês anterior a oficina de desenho havia consolidado um grupo onde exercemos um espaço 
de conversas e trocas podendo estreitar bem os vínculos criados ao longo desta  nova dinâmica, 
mas com o passar dos  encontros os participantes foram deixando de comparecer alegando 
diversos empecilhos, no grupo de Whatsapp eles interagiam com constância hoje não mais. 
Contudo tivemos a chegado de mais um novo integrante, isso permite ainda mais estreitamento 
dos laços entre os participantes, as atividades propostas ao longo da semana alguns 
participante tem dado conta de fazer outros alegam não ter conseguido. Umas das atividades 
que  foi proposto: Auto retrato de forma livre criação, outra atividade foi trabalhar e criar um 
composição da natureza morta com objetos inanimados.  
No entanto, percebemos que os adolescentes estão saturados de atividades diversas. Eles têm 
usado o espaço da oficina para conversarem sobre o que tem feito durante a semana e para 
interagirem entre si. A frequência está inconstante passam boa parte do tempo com a câmera 
desligada. No mês de outubro a oficina de Desenho passou por um momento difícil, tivemos 
uma baixa participação dos adolescentes. 
Em grande parte os atendidos desse grupo está sendo bem acompanhados e assistidos por 
outros profissionais do serviço, e realizando seus estudos remoto. Alguns deles alegaram a não 
participação devido à quantidade de tarefas escolares e domiciliar, como o exemplo de um 
adolescente que está ajudando na reforma da garagem de sua casa. 
O educador pode constatar que o grupo não tinha interesse nas atividades propostas, apenas 
no espaço de socialização e conversa, o grupo existe quatro meses e neste período de tempo 
tivemos momentos de grande produtividade nas atividades artísticas e práticas reflexivas.  
Depois de muita conversa com o grupo propomos que eles poderiam deixar de participar já que 
estavam com muitas outras atividades e pouco espaço para estar com mais uma atividade 
online. 
. 
Oficina de Horta- Durante os meses de julho e agosto a Oficina de Horta continuou com alguns 
experimentos relacionados, como a germinação e aproveitamento consciente de alimentos. 
Produzimos juntamente com mães um detergente natural com cascas de frutas cítricas além 
de receita de “garrafada de alfazema” receita de uma mãe que participa da oficina juntamente 
com sua filha. Esta é uma receita que ela mantém de sua cultura nordestina. Informou que 
serve para amenizar machucados e dores nas articulações.  
O grupo tem se mostrado bastante entrosado e receptivo pois no decorrer destes meses, 
recebemos mais famílias para compor nossa oficina. Muitas ideias surgiram, entre elas uma 
composteira feita de garrafa Pet feita em casa com aproveitamento de espaço. Essa atividade 
veio de uma mãe de uma crianças que para nossa surpresa está desenvolvendo também 
aptidões artísticas pois produz desenhos sobre as atividades. 
 Além disso, falamos sobre: 
 -Chás com cascas de frutas desidratadas como maçã e laranjas; 
-Enraizamentos de plantas ( mudinhas ); 
-Reaproveitamento parcial ou integral dos alimentos; 
-Purificação do ar no ambiente domiciliar com determinadas plantas ,Exemplo : Lírio da 
Paz,Espada de Santa Bárbara,Espada de São Jorge,entre outras. 
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-A importância de beber água durante a estiagem e atividade física regular; 
-A nutrição através de frutas da estação; 
-Aproveitamento do espaço com vasos criativos ( apartamento e casa-quintal ). 
 Como uma “tradição” do grupo,ao término de cada atividade fazemos a “Colheita das palavras” 
que nada mais é do que um balaio imaginário onde os integrantes colocam palavras 
relacionadas a oficina. Como exemplo temos : determinação, motivação, esperança, 
descobertas e aprendizado. 
 
“Compostagem in Pet” e Detergente de Cascas de tangerina         
Durante a conversa na oficina geram algumas identificações, participante que diz que sua 
família também é da Bahia, Vitória da Conquista, outra fala um pouco da sua região no Ceará 
e das frutas típicas dessa região. 
Educadora pergunta as novidades, por estar um tempinho sem participar da oficina, interage 
uma nova integrante no grupo, que até então não conhecia. 
Os participantes começam falar dos sonhos, um que tem acordado não anda dormindo direito, 
quer ser o flash e matar os vilões, relata que a sua mãe não tem sonho. Em seguida outro fala 
que sim, que tem sonhos, porém não fala muito deles, guarda para si. 
Uma criança diz que sonha em ser a batgirl e que já teve sonhos premonitórios, relata não 
brincar na rua de casa por ter pessoas ruins, que usam drogas e fazem coisas ruins e que já 
apareceu pessoas mortas próximo à sua casa. Nesse grupo temos crianças que têm questões 
de saúde mental como espectro do autismo e que precisam de outros espaços para serem 
aceitos, apresentando grande dificuldade nesse momento de distanciamento com atividades a 
distância, Muitas vezes o grupo torna-se difícil de conduzir por ter crianças com essas questões 
que interagem a todo momento nos diferentes assuntos e com todo o grupo. É um grupo que 
tem além do educador outro profissional com conhecimento dessa diversidade. 
Ao entrar na tarefa a educadora pergunta se cuidaram da horta que estão fazendo em casa em 
pequenos pedaços de terra outros garrafas pet. Eles mostram como estão as plantinhas e falam 
dos cuidados que aprenderam a ter  com as mesmas. 
A educadora propõe para semana seguinte, o próximo encontro separar algumas sementes 
para germinação. As crianças que participam das oficinas conheceram sementes e realizaram 
seu plantio e acompanharam sua germinação como ervilha, feijão, melão. A proposta é que as 
crianças acompanhem a germinação e depois o plantio em terra aprendendo a regar e cuidar 
do foi plantado. 
Essas atividades dão a oportunidade as crianças de vivenciarem coisas que não foram 
possíveis visto que muitas não frequentaram educação infantil, 
O fechamento da Oficina foi que cada um teria que dizer uma palavra bonita. 
AS palavras que surgiram foram: esperança, felicidades para todos nós, amizade, felicidade, 
união, gratidão e sonho. Oficina de Horta- lançou um “Desafio Frugal” que teve como intuito 
eleger um legume ou fruta com o objetivo de elaborar receitas criativas e fáceis. Para inaugurar 
o desafio, o escolhido foi o talo de couve. Em seguida, a opção foi a manga pois uma mãe, 
junto com seu filho, foram visitar a família em Taubaté e trouxeram muitas mangas orgânicas 
do quintal. As receitas ficaram ótimas e  os integrantes compartilharam a forma de preparo e 
relataram que gostaram do desafio. 
Esse ano com a pandemia, a oficina de horta teve que se reinventar e embora a maioria não 
se conhecesse, houve uma integração harmônica entre os sujeitos. Contamos também com 
uma estagiária que ficou conosco durante 3 semanas colaborando muito com o grupo. 
  Receitas do “Desafio Frugal” : 
-Snack de talo : para servir de acompanhamento de algum creme; 



 

34 
 

-Mexidinho de ovos com talos em cubinhos; 
-Talo de couve batido e congelado : polpa para suco verde; 
-Sacolé ou geladinho de manga; 
-Salada de manga com hortaliças; 
Sorvete de manga com sementes de chia. 
Além disso, para iniciar nosso encontro ,tivemos nossa tradicional roda de novidades e no 
fechamento a “colheita das palavras” que são pensamentos ou palavras sentidas pelo grupo 
durante a oficina. Para encerrar o ano a Oficina de Horta- seguiu realizando as atividades 
online, trabalhamos as questões trazidas pelas pelos participantes relacionadas aos contextos 
familiares. Este grupo, se constituiu de forma que adquiriu uma identidade, um vínculo de 
confiança, com isso, compartilha situações de angústias, emoções e sentimentos oriundos das 
vivencias desafiadoras nesses tempos pandêmicos no âmbito familiar. O fato de adentrarmos 
nas residências nesta modalidade online, aproxima as pessoas de uma interessante e 
enriquecedora, não temos a proximidade física presencial, por outro lado, os afetos parecem 
transbordar e emocionam. Em meio a esse cenário, vamos compartilhando as experiencias com 
as frutas, legumes, as PANCS (plantas alimentícias não convencionais). Seguimos colocando  
sementes de abacate e tubérculos como a batata doce para germinar, as hortinhas  e jardins 
das casas dessas famílias seguem crescendo e se desenvolvendo, bem como cada participante 
em seu processo de vida ! 
Metodologia e Embasamento teórico do grupo. 
O grupo Horta QXT, acontece uma vez por semana, na modalidade online pela plataforma Meet 
e tem a duração de uma hora. Mantemos um grupo de WhatsApp para facilitar a comunicação. 
Nós nos orientamos pela Teoria Sistêmica e construcionismo social.  Entendemos que cada 
participante sai de cada encontro diferente do que chegou e interfere em seu sistema familiar 
positivamente, além disso, vão se tornando protagonistas de suas histórias. Trabalhamos com 
as suas potencialidades. Ao final de cada encontro, realizamos uma colheita de palavras, 
mediante as perguntas: “Como foi o grupo para mim hoje?”; “O que estou levando desse 
encontro?”;  “Qual é a minha palavra ?”. E além das palavras, uma integrante do grupo, produz 
um desenho simbolizando cada encontro.  E terminamos nosso ano cheio de esperança que 
chegue uma vacina para todos e podemos estar juntos novamente. 
                                                      
Oficina de Jogos de Tabuleiro- Desenvolvemos um horário para jogar em grupo online, pois 
até então os atendimentos vinham sendo feitos em caráter individual.  Os atendimentos 
individuais não pararam, pois pude observar benefícios que não são tão presentes na atividade 
em grupo.  Porém, agora eles têm mais uma opção de horário, além de seus 
atendimentos.  Também pude observar a diferença de comportamento dos alunos quando estão 
em grupo e poder trabalhar as questões que surgem no individual, com mais privacidade, 
conseguindo mais escuta.  O individual é importante também para criar um vínculo de confiança 
maior entre o adolescente e o educador. Mas como muitas das questões a serem trabalhadas 
estão ligadas ao convívio, o atendimento em grupo vem como uma espécie de "provocação" 
estimulando situações de convivência que muitas vezes "descobre" estas questões a serem 
trabalhadas.  O jogo representa um "mini-mundo" com leis e obrigações, além de um objetivo 
a ser alcançado, o que gera competitividade e expõe as atitudes que cada um deles é capaz 
de ter para alcançar tais objetivos. O mesmo acontece no caso de jogos cooperativos, que 
estimula a atitude de se doar pelo outro e a união para vencer o jogo. Com isso se consegue 
passar "lições", que no futuro se incorporam às decisões que o indivíduo tomará na vida. 
Neste mês, utilizamos jogos com estímulo ao pensamento cognitivo, como jogos de 
investigação, e estratégia. 
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A faixa etária dos atendidos é bem ampla e varia dos 7 aos 17 – A cada mês vamos colocando 
jogos que atenda as demandas vindas das crianças dos adolescentes. Uma coisa bem 
interessante no trabalho online que os familiares passam a fazer parte da dinâmica da oficina 
e jogam juntos. Muitos pais nunca jogaram esse tipo de jogos oferecidos, são jogos 
desconhecidos para eles. 
Temos utilizados  jogos lúdicos que trabalham a criatividade e os conhecimentos gerais, como 
por exemplo o "Quest", "Academia", "Caça Palavras", " O jogo do Guia dos Curiosos", "Perfil", 
dentre outros ... Também foi feita a elaboração de mais um jogo em parceria com os alunos " 
A corrida dos Dinossauros". Os participantes  tem mostrado grande interesse, tanto em jogar, 
quanto em elaborar os jogos. Alguns aguardam com ansiedade o momento da oficina. Que vem 
tendo mais adesões com o passar das semanas, trabalhamos jogos cognitivos ou estratégicos, 
como o Quest, Perfil, Estalo, Fanorona e Super Senha, além do aprimoramento de algumas 
regras de jogos desenvolvidos na própria oficina, o que também desenvolve a cognição, pois 
temos que buscar a evolução e o equilíbrio do jogo, sem perder a dinâmica da jogabilidade.  Os 
jogos oferecem essa atmosfera entre o competitivo e o cooperativo, com suas regras e limites, 
onde podemos observar detalhes da personalidade que cada um deixa transparecer nessa 
situação, sendo um grande instrumento pra trabalhar questões antes ocultas da pessoa. 
Durante a o semestre a oficina vai ganhando contornos novos fomos colocando no foco outros 
jogos  como os "jogos de estratégia", no qual o fator sorte perde importância para a cognição e 
o planejamento. Utilizamos os jogos "War, Stratego, Interpol, e Ponto de Equilíbrio". Mas 
também utilizamos jogos produzidos na própria oficina. Além de criar mais um jogo, dentro da 
temática do mês, que reproduz um antigo jogo de tabuleiro intitulado "Armadilha". Está oficina 
abrange um público um pouco mais eclético, entre crianças e adolescentes, que jogam e 
aprendem a reproduzir os jogos se utilizando de materiais descartáveis e de fácil aquisição para 
o educador. A oficina a partir de 23 de novembro de 2020 iniciamos com trabalho online com 
20% da capacidade do serviço, assim começamos fazer oficinas com pequenos grupos 
presenciais. A procura foi surpreendente, mesmo havendo a mesma oficina no formato online. 
Aproveitamos para fechar o ano jogando apenas jogos elaborados e construídos por nós 
durante o ano, com o intuito de fechar o ciclo de 2020. Foi possível observar que alguns alunos 
estavam muito orgulhosos de ver as ideias que tiveram concretizadas e sendo aplicadas no 
jogo. Quando era utilizada uma regra inventada por algum dos alunos, eles ficavam muito 
felizes, diziam " Opa, essa regra fui eu que inventei!" e se prontificando a responder qualquer 
dúvida sobre o assunto, na maioria das vezes sem a necessidade da intervenção do educador. 
A procura por essa oficina é maior entre crianças e adolescentes, mas houve pedidos para se 
criar um horário para atendimentos com adultos. Também fazemos alguns atendimentos 
individuais online, dependendo do caso envolvido. Assim conseguimos interagir e trabalhar 
questões pessoais e específicas de cada adolescente. 
Terminamos o ano mais animados com a possibilidade de experimentar estar juntos de novo 
respeitando todos os protocolos colocados pelo Projeto Quixote. 
  
Oficina de Música- Devido à pandemia, os atendimentos continuam sendo feitos por vídeo 
chamada.  
 Quanto à banda, substituímos os ensaios por aulas de instrumentos e momentos para 
composição.  Essa fórmula, apesar de muitas limitações por não ser um atendimento 
presencial, vem dando muitos resultados, pois alguns alunos mais tímidos estão conseguindo 
se soltar e "arriscar" fazer coisas que não tinham coragem de fazer na frente dos outros, como 
por exemplo, cantar.  Tivemos também participantes que pediram para participar, aderindo às 
aulas, pois estavam com "vergonha" de fazer na frente dos outros.  O atendimento online 
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impossibilita a gente tocar juntos, mas ajuda a trabalhar as questões um pouco mais internas 
dos adolescentes, como as inseguranças que cada um traz consigo, e também pude observar 
uma maior aproximação e confiança na relação com o educador.  Os participantes se 
encontram numa faixa etária que vai dos oito aos dezoito anos. 
Com a impossibilidade de desenvolver os ensaios em grupo, continuamos voltados para o 
desenvolvimento técnico de cada aluno, além de desenvolver algumas composições, tanto para 
músicas próprias quanto para versões de músicas conhecidas. O que fez com que aparecesse 
muitas das angústias vividas pelos alunos, principalmente com questões relacionadas ao 
isolamento social e o novo cotidiano ao qual eles têm que ser adaptar. Servindo como um 
"desabafo" de algo que deveria ser colocado para fora de alguma maneira. 
No mês de novembro, a oficina continuou com os atendimentos individuais, agora também de 
maneira presencial, uma vez que fomos autorizados pela prefeitura e Smads voltar  com 20% 
da capacidade do serviço, com as crianças e adolescentes  previamente testados e com todos 
os protocolos recomendados pela OMS. Continuamos a desenvolver com os participantes da 
oficina usando seus instrumentos três composições próprias e uma versão para incluir no 
repertório da banda, quando for possível voltar aos ensaios. Existem também alguns que 
estavam focados em projetos próprios, como conseguir tocar uma peça erudita no violão, ou 
mesmo tocar músicas para a família durante as festas de fim de ano. 
Apesar de sentirem falta dos ensaios, os alunos em geral se adaptaram muito bem às restrições 
impostas pela pandemia. E temos uma boa frequência tanto nos encontros online, quanto no 
presencial agora embora com pequenos grupos. 
O esse final de ano o diferencial foi a volta dos atendimentos presenciais, no sentido de retomar 
a Oficina de Banda, realizada em ambiente aberto, utilizando máscaras, esterilizando todos os 
equipamentos e passando álcool nas mãos em diversos períodos, além de um número reduzido 
de pessoas, onde visamos o trabalho e o convívio em grupo, desenvolvendo arranjos para 
músicas sugeridas ou compostas pelos alunos durante os atendimentos online. Atendimentos 
esses que continuaram independentemente do presencial, pois online podemos priorizar o 
conhecimento técnico do adolescente. A demanda por aulas de instrumento aumentou 
consideravelmente. As pessoas que procuram a oficina são de todas as faixas etárias, desde 
crianças a adultos. O que significa muito para nós, o prazer e o aprendizado das crianças, 
adolescentes dos adultos. 
 
Grupo de família: Nos grupos de orientação familiar, orientamos as famílias sobre as devidas 
precauções, o recolhimento doméstico como medida para frear a disseminação do coronavírus; 
evitar aglomerações; higienizar corretamente as mãos, usar álcool gel, utilizar máscaras para 
evitar o contágio e seguir as orientações da OMS. 

Dentre os recursos que proporcionamos as famílias – foi feito um mapeamento com perfil de 
extrema vulnerabilidade e concedido cestas básicas, kits de higiene. Nesse período de 
distanciamento realizamos visitas domiciliares a famílias que estavam em isolamento social e 
risco de extrema vulnerabilidade, seguindo as normas de distância e proteção, demos 
orientações pertinentes a outros cuidados.  

Atendimento presencial com famílias  aconteceu em casos de extrema urgência, tomando as 
devidas medidas de segurança.  
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Elaboramos oficina online de culinária através de canal no youtube - Projeto Quixote, 
compartilhamos nos grupos de famílias e para os atendidos, dessem continuidade a proposta 
do grupo. Link: https://youtu.be/6rj1aTOt2qs 

 Demos continuidade aos acompanhamentos semanais a crianças e adolescentes 
Institucionalizados, realizamos contatos telefônicos com técnicos dos SAICAS no intuito de 
fortalecer os vínculos, mediante a situação da pandemia. 

Esse momento tão desafiador para todos, foi preciso que nos juntássemos para dar conta da 
demanda dos familiares visto que surgiram muitas faltas e era preciso estar junto aos nossos 
usuários para que pudessem ter contorno nas suas angustias, Os grupos mesmo a distância 
tem sido uma forma encontrada para fortalecermos os vínculos. 
Com a promoção de outros espaços artísticos, notamos que as crianças foram mobilizadas a 
participarem de outros momentos. Mas trazemos também a forte ação dos adultos em não 
deixarem as crianças participarem para preservar seus espaços de trocas. O grupo tornou-se 
um espaço potente de interação e convívio social. O trabalho com grupo pode trazer resultados 
mais consistentes, a possibilidade de vivenciar a cooperação, fortalecendo de vínculos entre os 
membros; pode ser também um caminho para a participação na defesa e conquista de direitos. 
O grupo para os familiares é um importante espaço de troca e de exercício de coletividade, já 
que as mães e pais têm um espaço legitimado para tratarem dos temas comuns, mas também 
singulares. 
Finalizando o ano fizemos uma retrospectiva do que aconteceu durante o ano e os participantes 
relataram grande satisfação em poder ter um espaço privilegiado para que pudessem falar de 
suas questões e assim terem mais repertório para as situações vividas com seus filhos e filhas. 
Agradeceram o atendimento prestado e a manutenção dos encontros mesmo durante o período 
de pandemia. 
A experiência de um profissional de pedagogia em um grupo desse formato é sempre 
interessante, pois o diálogo mostra-se um importante caminho para que o entendimento 
aconteça, além de também poder ver na prática a educação voltada para os sentimentos e 
valores, estudadas em profundidade no Brasil por Pinheiro e Arantes, além de estar atento aos 
relatos de conflito e suas possíveis resoluções, vendo os limites e possibilidades dos estudos 
feitos por Marinón Satre e Moreno.  
No último encontro, fizemos uma retrospectiva do que aconteceu durante o ano e os 
participantes relataram grande satisfação em poder ter um espaço privilegiado para que 
pudessem falar de suas questões e assim terem mais repertório para as situações vividas com 
seus filhos e filhas. Agradeceram o atendimento prestado e a manutenção dos encontros 
mesmo durante o período de pandemia. 
Grupo de Pais- Em articulação com o serviço social do CCInter, notamos a quantidade de pais 
(aqui trazidos no sentido literal do termo: homens responsáveis pelos seus lares e filhos) que 
estavam sem participar dos espaços coletivos promovidos no Projeto Quixote por diversos 
fatores. Criamos então um grupo no WhatsApp, onde esses pais estão participando com o 
objetivo de construirmos juntos um espaço potente de trocas e aprendizados. Eles estão 
chegando aos poucos, O grupo se acontece após uma breve explicação sobre o trabalho e 
seguimos nos articulando para pensar possíveis datas e temas para a realização dos nossos 
encontros virtuais visto que esses participantes tem uma grande dificuldade quanto a 
organização de horários por serem trabalhadores autônomos. O horário comum continua sendo 
uma questão para os participantes, os horários de trabalho são muito variados. 
 Continuamos seguindo com o grupo de WhatsApp. 
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Trouxemos o tema do setembro amarelo e perguntamos para eles com quem conversam 
quando estão tristes ou preocupados. Todos disseram que não conversam com ninguém e que 
tentam resolver tudo sozinhos. O consumo de álcool apareceu também, mas apenas um dos 
participantes falou que já teve problemas por consumo excessivo. Conversamos sobre a 
importância de ter uma rede de apoio e de confiança para tais momentos, assim como 
precisamos urgentemente descontruir essa imagem estereotipada de homem como insensível 
ou forte. O trabalho com esse grupo especifico, cabe ressaltar que nunca trabalhamos com 
grupo de familiares com essa especificidade, durante a pandemia foi possível entender e buscar 
um espaço que pudesse  atender essa demanda, são pais que cuidam dos filhos, trabalham e 
foram abandonados por suas companheiras.  Diante disso foi possível pensar um lugar de 
escuta, fortalecendo um coletivo grupal, mas destacando todo o contexto histórico que configura 
os diferentes papéis, independentemente das complexidades que envolvem os pares, 
ressaltando sempre o bom convívio familiar para o desenvolvimento dos filhos  e o 
fortalecimento dos vínculos familiar, social e comunitário. A partir dos atendimentos individuais, 
foi possível identificar que alguns pais compõem o núcleo familiar e criam seus filhos sozinhos 
sem uma referência materna no ambiente familiar, podendo constatar também que alguns deles 
trazem consigo um histórico de abandono da figura materna e consequentemente apresentam 
rejeição no diálogo aberto com o sexo oposto.  
Durante um dos encontros no grupo de pais, abordamos a questão do machismo na sociedade, 
surgiram as seguintes falas: 

      “Quando tô triste me isolo num canto pra ninguém me ver chorar, nem meus filhos, 
pra não parecer que sou fraco.” 

              (pai, 39 anos) 

“Não falo meus problemas com ninguém, toda vez que eu fico mal, vou pro bar beber.” 

O trabalho com grupo pode trazer resultados mais consistentes, a possibilidade de se vivenciar 
a cooperação, fortalecendo vínculos entre os membros; pode ser também um caminho para a 
participação na defesa e conquista de direitos. 

Esse grupo de pais tem sido realizado com a participação de educador e do assistente social e 
tem trazido alguns desafios para nó que estamos conduzindo esse trabalho. 

.  
Grupo de Apoio pedagógico- Objetivo: Auxiliar crianças e adolescentes no acesso aos 
conteúdos escolar pelas vias das plataformas digitais e com dificuldades no aprendizado 
pedagógico. Proporcionando um lugar de escuta e acolhimento.. 

 Esse grupo surgiu em meio a pandemia quando nos deparamos nos atendimentos as famílias 
com as crianças com muitas dificuldades de realizar as tarefas escolares, não conseguiam 
entender o que era solicitado pela escola. 
Iniciamos então o trabalho com oficinas de apoio pedagógico para estimular as crianças a 
estarem mais próximas da temática escolar com acompanhamento. As crianças que 
conseguem comparecer aos nossos grupos têm acesso à internet, então também conseguem 
acessar as atividades escolares. Para não sobrecarrega-las, fazemos encontros semanais de 
curta duração, trabalhando temas gerais.  
Procuramos apoiar o trabalho no pensador educador Paulo Freire, estimulamos o diálogo e a 
interação entre os participantes, já que é através da relação dialógica que se dá a educação. 
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Durante nosso diálogo, vamos mapeando e intervindo nas dificuldades que surgem ao longo 
do percurso escolar, segundo os três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov e 
Angotti, sendo eles a Problematização Inicial, a Organização do Conhecimento e a Aplicação 
do Conhecimento. 
Para o ano de 2021 queremos aumentar o número de participantes da oficina, já que as 
dificuldades escolares serão uma forte demanda para o ano, e as dificuldades que se 
acentuarão com o retorno às aulas presenciais e a sobrecarga de professores e professoras.  
Roda Gigante- Realizamos a nossa 1ª Roda Gigante virtual. O espaço é aberto para que 
possamos discutir pautas variadas trazidas pela equipe ou pelos atendidos e atendidas. Nessa 
edição, as famílias agradeceram bastante o atendimento feito pela equipe de profissionais do 
Quixote durante a pandemia. Notamos também que os grupos de WhatsApp e demais canais 
de informações são bem atuantes, pois as famílias estavam bem informadas sobre as 
estratégias e próximos passos do Projeto Quixote. Por fim, quando foram questionadas sobre 
o retorno das atividades presenciais, houveram opiniões bem diversas, desde famílias que 
querem o retorno o mais breve possível até mães que falaram que não enviarão seus filhos e 
filhas antes da vacina. Esse ano por conta da pandemia conseguimos realizar remotamente 
apenas três encontros. 
Espaço importante de participação democrática da comunidade do Projeto Quixote, esse 
dispositivo permite ouvir as demandas dos usuários e avaliação do serviço.  
As famílias agradeceram bastante o atendimento feito pela equipe de profissionais do Quixote 
durante a pandemia. Nesse encontro lemos as sugestões feitas anonimamente na nossa Caixa 
de Sugestões que fica disponível na recepção para que os usuários avaliem, deem sugestões, 
façam pedidos. Essa caixa é aberta e as sugestões foram apresentadas a todos que estiveram 
presentes na Roda Gigante. As sugestões foram: 
 1. Respiro batuque é show de bola 
 2. Muito bom o projeto Quixote 
 3. Oficina de grafite manhã 
 4. Sorvete, chocolate, pizza e suco de uva 
 5. Projeto Quixote é muito bom para aprender, conhecer, interagir, conhecer pessoas novas, 

é um espaço muito útil para passar o tempo 
 6. Tomar própolis  
 7. Salada de beterraba e pepino, mais saladas 
 8. Gostaria e quero a aula de violão de volta 
 9. Espelho na brinquedoteca 
 10. Colocar vídeo game, dois controles, da para da afho NE-xmas. 
 11. Cortina para janelas das oficinas 
 12. Piscina com bolhas e corte de cabelo grátis 
 13. Mais passeio e brincadeiras 
 14. Strogonoff de frango 
 15. Voltar a aula de violão a tarde (3 papeizinhos) 
 16. Voltar o grafite de manhã (10 papeizinhos) 
 17. Eu sugiro ter mais gibis e ter violão exposto  
 18. Viva uma poesia por dia... 
 19. Sugiro que coloquem sistemas de vigilância na entrada do projeto e nos muros/ grades 

que ficam para o lado da rua, para evitar e solucionar, caso aconteça, que alguém mal 
intencionado venha e pegue uma criança e leve embora. 
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 20. Têm pecas dos bazares estão caras. As pessoas que vem não tem tantas condições. 
Tem que ser mais acessíveis. Porque são peças de doações. Sei que o projeto precisa, mas 
tem pessoas fora dos padrões de valores de alguém 

 21- #vim atoa, eu amo violão e gostaria muito de ter aula então fui encaminhado pra aula, 
mas chegando aqui não teve porque o prof. Daniel disse que mudou a oficina 

 22- Aumentar o salário de todos 
 23 Mais passeios para os teatros  
Fizemos as devidas considerações, mas notamos que a procura por oficina de violão foi 
bastante grande. Por isso estamos organizando para que em 2021 estas oficinas aconteçam, 
com o adendo de que por conta da especificidade da oficina, precisam ser presenciais.  
Houve vários depoimentos das famílias agradecendo o atendimento prestado pela instituição 
em 2020, mesmo dentro de um cenário tão desafiador. Por conta da divulgação da possibilidade 
de oficinas culturais e pedagógicas para adultos, algumas mães se interessaram em fazer aulas 
de dança. Notamos que a rede virtual que foi construída e se manteve durante o período de 
pandemia é um excelente meio de divulgação de informações, de contato com as famílias e de 
manutenção dos vínculos.  
 Atendimentos individuais- Durante o mês de setembro, realizamos vários atendimentos 
individuais. Esse tipo de atendimento não é o foco do nosso trabalho, mas devido ao ritmo 
imposto pelo distanciamento social, muitas famílias não conseguem participar de grupos. 
Realizamos tais atendimentos para manter o vínculo e para atender as demandas que surgem, 
de toda  ordem. Não conseguimos tirar print de todos os atendimentos, pois muitos se dão por 
ligações telefônicas ou a pessoa não se sente confortável para manter o vídeo ligado.  
Atendimentos Individuais- Longe de ser o foco do nosso trabalho, seguimos o mês de 
dezembro realizando os atendimentos individuais, já que este muitas vezes se mostraram mais 
eficientes para a rotina das crianças dentro das famílias. Também notamos que mesmo aqueles 
que possuem algum nível de acessibilidade aos meios eletrônicos estão deveras estafados da 
nova rotina digital que se instalou em 2020. 
Notamos que os progressos feitos nos atendimentos foram excelentes, já que em alguns casos 
esse contato era um dos poucos que era realizado para que tivessem um contato de qualidade 
com outras pessoas fora da família. Nem todos os atendimentos são passíveis de registro, já 
que muitos são ligações por voz. 
Atendimentos Presenciais- Durante o mês de dezembro iniciamos atendimentos presenciais 
com 20% da capacidade do convênio. Criamos um Plano de Ação com uma tabela de atividades 
para cada período, com grupos pequenos. 
No entanto, tivemos uma baixa presença, já que o cenário social que vivemos ainda é bastante 
instável, realizamos busca ativa junto aos usuários mesmo assim os responsáveis alegavam 
que não se sentiam seguros para deixar as crianças, adolescentes participarem de atividades 
presenciais. Garantimos todos os protocolos de segurança cabíveis, como uso de máscara 
constante, álcool em gel, aferição de temperatura na entrada e oferta de lanches individuais 
para viagem. Também houve oferta de almoço, com pratos prontos servidos em materiais 
descartáveis, mas teve baixa procura. 
Realizamos oficinas de acolhimento com diversas linguagens, uma forma de acolher os 
chegavam depois de tanto trabalho a distância, tínhamos que ouvi-los nas suas angustias e 
medos diante desse vírus desconhecido, o distanciamento da escola que provocou muita 
ansiedade nas crianças e adolescentes. 
Agora já estamos ofertando presencialmente oficinas com linguagens mais especificas como 
de dança, jogos de tabuleiro, oficinas e violão, banda,  em janeiro iniciaremos oficina de grafit, 
uma oficina de artesanato para grupos de adultos e adolescentes que se mostraram 



 

41 
 

interessados e pretendem continuar em 2021. Mantivemos todo o trabalho que víamos 
realizando online, hoje temos atividades e atendimentos híbridos até que possamos voltar ao 
atendimento presencial totalmente.  
  
Reunião Pedagógica- As reuniões semanais pedagógicas foram realizadas com presença dos 
técnicos e orientadores sócios educativos, e outros profissionais. As reuniões estão sendo feitas 
virtualmente ás segundas feiras a partir das 9 horas da manhã com toda equipe pedagógica. É 
um momento de pensarmos estratégias para o atendimento tanto on-line como o presencial 
que iniciamos agora em novembro. Encontrar e trabalhar virtualmente é desafiador para o grupo 
de educadores acostumados ao trabalho presencial com as crianças e adolescentes, os 
encontros ajudam a aplacar as ansiedades. Novas propostas são construídas em conjunto, 
onde cada um sugere ideias e, conjuntamente, forma-se um todo. É também um espaço de 
formação continuada já que a equipe de estudo, 
Outro momento de discussão é como acessar essas ferramentas e o grupo está sempre 
sugerindo outras ferramentas para que as crianças e os adolescentes e familiares possam 
acessar nesse momento de distanciamento social e parte de nossas atividades estão on-line. 
 
Articulação da Rede- Temos um representante do Ccinter que participa mensalmente de 
encontros  da Rede Nossas Crianças promovidos pela Abrinq.  
A Rede Nossas Crianças promoveu um encontro virtual no dia 05 de agosto de 2020. O tema 
do encontro foi sobre boas práticas de algumas instituições da rede sobre o que poderia ser 
feito para o retorno das atividades presenciais. Foi bastante enfatizado a importância de 
promover espaços acolhedores para frequentadores e equipe, buscando entender que, após a 
pandemia, a realidade dos serviços mudaram drasticamente.  
Entre as ações que foram compartilhadas, houve o relato de uma instituição que entrou em 
contato com as escolas do território para fortalecê-las, auxiliando nas ações promovidas e 
dando suporte para as famílias nas atividades escolares. Também trouxeram o relato de uma 
instituição que promoveu espaços formativos para a equipe durante o período de pandemia, 
além de fazer vídeos para as crianças e adolescentes e realizar uma pesquisa diagnóstica para 
mapear a realidade que vão encontrar quando os encontros presenciais forem permitidos. Esta 
última proposta nos inspirou a fazer nosso formulário para as famílias, já descrito anteriormente. 
 
Participação na Reunião da Rede Nossas Crianças da Fundação Abrinq. 
A última reunião da Rede Nossas Crianças aconteceu de forma virtual no dia 09 de dezembro 
de 2020. Fizemos uma breve retrospectiva do que trabalhamos ao longo do ano e fizemos 
projeções para o que será feito em 2021. 
Foi decidido que as reuniões virtuais seguirão acontecendo, mesmo com a possibilidade de 
encontros presenciais, já que a aderência das instituições foi maiores, abrindo possibilidade de 
participação das instituições que estão fora da Grande São Paulo. Foi acordado também que 
as reuniões têm caráter formativo, logo a divulgação do que acontece para a equipe das 
instituições é fundamental.  
Em 2021 também acontecerão dois editais de financiamento: um exclusivo as instituições 
participantes da RNC e outro de para projetos voltados para ajuda humanitária. 
“Território do Esperançar” 
A rede de escolas e demais serviços da Vila Mariana têm realizado reuniões com o objetivo de 
fortalecer uma rede de proteção social para crianças e adolescentes da região. As reuniões têm 
sido gerenciadas pela equipe gestora da EMEI Ana Rosa. No dia 18 de setembro foram 
convidadas as técnicas do Rede Peteca, que tem feito um trabalho de abordagem no Shopping 
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Metrô Santa Cruz e a equipe do Cidade Escola Aprendiz, para conversar sobre o conceito de 
território educativo. 
No dia 02 de outubro o Projeto Quixote foi convidado para falar sobre os serviços que presta à 
região, com foco no programa Refugiados Urbanos. Também compareceram os conselheiros 
tutelares da Vila Mariana, Bela Vista e Sé. As discussões são sempre muito proveitosas e 
conseguimos acessar diversos serviços e estratégias de atendimento para as crianças e 
adolescentes do território. O Ccinter participou da palestra com um educador que falou do nosso 
Projeto na Vila Mariana. 
 A articulação com CRAS- e supervisões a distância com o CRAS foram fundamentais para 
que pudéssemos buscar apoio nesse momento tão particular e aprimorar o serviço e seguir 
promovendo os atendimentos em consonância com o planejado. O serviço social do previsto 
na parceria executou de maneira brilhante seu papel, articulando todas as instâncias 
necessárias para que os encontros e suportes fossem devidamente executados como entrega 
de cestas básicas material de higiene, entrega de material pedagógico para as crianças que 
não tinham condições de comprar e realizar quaisquer atividade pedagógica em casa. As 
atividades com as crianças e adolescentes  mesmo a distância trouxeram risos, cores e 
trabalhos das mais diversas linguagens artísticas, além de momentos de reflexões, nossos 
educadores ficaram tocados diante das dificuldades agora vistas através da telinha das famílias 
e que ainda conseguem manter a alegria de nos receber em suas casas e serem gratas. 
Nossa equipe sempre deixa claro que o que realizamos está dentro de uma política de direitos 
do cidadão que o nosso trabalho e mediar esse acesso. 
Formação da Equipe- a equipe participou de diversas lives voltadas para formação 
pedagógica, artísticas durante esse período. 

Capacitação-Tema: “Da violência de Estado à violência policial: Uma questão para a 
psicologia”. 

A Tripla Jornada, Mulher, Mãe e Profissional Casa do 
Saber.https://educacao.casadosaber.com.br/a-tripla-jornada-mulher-mae-profissional/Curso- 
Ato de escrever com Pedro Bial- on-lineCursos- Extenção Cultural – Nas fronteiras do 
pensamento de Hannah Arendt e Judith Butler.Live-Pocedimentos e Tecnicas de Convivência 
e Fortalecimento de vínculos- Associação e Pesquisa e Formadores da Área da Criança e 
Adolescente – NECA 

Segue abaixo os links com todas as apresentações que fizemos no segundo semestre de 2020. 

-  https://padlet.com/andrepah/2ohv2kn5pvti3ugo 

-  ppt com a discussão sobre o retorno das atividades presenciais 
https://docs.google.com/presentation/d/1hVpQWZWy7lxRyMac46g9lZCVnAgmYqqxBcFJk-
wYSDc/edit?usp=sharing 

- ppt com discussão sobre o uso dos espaços 

https://docs.google.com/presentation/d/1IiUi_K40PCsauWu_rMGjLV4lFGyzw8O8le1AZHhhXB
k/edit?usp=sharing 

 - ppt com os dados da pesquisa que fizemos sobre o retorno 
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https://docs.google.com/presentation/d/1iVUc5keMaJTIAKhAQRwlzvV1yx4IMerk6uCnagk4yQ
U/edit?usp=sharing 
 
Visitas as escolas- Durante esse período de pandemia não realizamos visitas as escolas, por 
conta do distanciamento social, mas continuamos em contato com as escolas quando foi 
necessário para resolver questões escolares de crianças que trouxeram demandas referentes 
a escola. 
Pesquisa com o público atendido- Em reunião geral com a equipe do Projeto Quixote, surgiu 
a necessidade de ouvir as ponderações feitas a partir do público atendido sobre o retorno às 
atividades presenciais, além de promover um espaço de apresentação e instrução sobre o 
nosso novo serviço, o CCInter. Pensando nisso, foi proposto que fizéssemos uma reunião geral 
virtual com os atendidos, que aqui nomeamos de Roda Gigante.  
Por saber das limitações que o acesso á tecnologia impõe, além de toda a estratégia necessária 
para conseguir encontrar um período onde um número grande de famílias possam participar, 
foi proposto a circulação de um formulário onde as famílias pudessem responder. Sabemos que 
mesmo assim ainda há uma barreira imposta, mas foi uma alternativa mais inclusiva, tendo em 
vista a questão do horário. 
Analisamos os resultados da pesquisa que fizemos com as famílias atendidas. Montamos um 
documento separado que explica o que conseguimos mensurar.  
Por conta da pandemia de COVID-19 em 2020, iniciamos um período de afastamento físico 
desde meados de março. 
Seguimos afastados e sem previsão de retorno para as atividades socioeducacionais em grupo. 
Por conta da movimentação das secretarias municipais de educação e de assistência social, 
além de conversas entre a equipe em diferentes momentos e espaços, realizamos uma consulta 
às famílias atendidas em agosto de 2020, coletando alguns dados para uma análise posterior. 
A resposta foi feita por meio eletrônico, o que gerou alguma margem de exclusão. Em 
contrapartida, alcançamos um total de 58 respondentes, sendo cada resposta a representação 
de um núcleo familiar. A pesquisa é de caráter anônimo e as perguntas não foram colocadas 
como obrigatórias, o que gerou alguns acessos onde algumas perguntas foram respondidas e 
outras não. 
Disponibilizamos aqui os resultados, para que a equipe possa fazer as devidas considerações, 
entendendo os dados como uma representação. Ao final, colocamos uma análise breve do que 
foi apresentado, mas esperançosos de que esse não seja o único viés interpretativo possível - 
quanto mais diversidade, mais complexa fica nossa abordagem. 
Deixamos aqui registrado o agradecimento pelo empenho de cada um da equipe que se 
disponibilizou em divulgar o questionário e em orientar as famílias sobre a importância das 
respostas. Vimos aqui a importância de ações coletivas voltadas para nossas crianças e 
adolescentes atendidas. 
 
Resultado da pesquisa com o público atendido. 
Analisamos os resultados da pesquisa que fizemos com as famílias atendidas. Montamos um 
documento separado que explica o que conseguimos mensurar.  
Seguimos afastados e sem previsão de retorno para as atividades socioeducacionais em grupo. 
Por conta da movimentação das 
secretarias municipais de educação e de assistência social, além de conversas entre a equipe 
em diferentes momentos e espaços, realizamos uma consulta às famílias atendidas em agosto 
de 2020, coletando alguns dados para uma análise posterior. 
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As respostas foram feitas por meio eletrônico, o que gerou alguma margem de exclusão. Em 
contrapartida, alcançamos um total de 58 respondentes, sendo cada resposta a representação 
de um núcleo familiar. A pesquisa é de caráter anônimo e as perguntas não foram colocadas 
como obrigatórias, o que gerou alguns acessos onde algumas perguntas foram respondidas e 
outras não. 
Disponibilizamos os resultados, para que a equipe pudesse fazer as devidas considerações, 
entendendo os dados como uma representação. Ao final, colocamos uma análise breve do que 
foi apresentado, mas esperançosos de que esse não seja o único viés interpretativo possível - 
quanto mais diversidade, mais complexa fica nossa abordagem. 
Deixamos aqui registrado o agradecimento pelo empenho de cada membro da equipe que se 
disponibilizou em divulgar o questionário e em orientar as famílias sobre a importância das 
respostas. Vemos aqui a importância de ações coletivas voltadas para nossas crianças e 
adolescentes atendidas. 
 
Encerramento do ano- O mês de dezembro foi atravessado por uma série de sentimentos 
conflituosos, que vão desde a esperança de um ano novo que iniciará com sentimentos de 
vitória e de conquistas por ter atravessado um período tão árduo, mas também fomos 
atravessados por sentimentos de luto, de tristeza e de revolta ao nos depararmos com cenários 
onde a desigualdade fica cada vez mais evidenciada. Mas seguimos realizando nosso trabalho 
e atendendo as demandas que foram surgindo e nos planejando para os possíveis cenários 
vindouros dos próximos meses. 
Retomamos as atividades presenciais com as crianças, adolescentes e famílias, mas estas 
compareceram timidamente devido á uma série de fatores, entre eles a proximidade das festas 
de fim de ano, o medo de contaminação ou até mesmo a falta de rotina para organizarem sua 
presença no Projeto, já que antes as atividades oferecidas estavam dentro de uma dinâmica 
familiar que já não é a mesma desde o começo da pandemia. 
No entanto, seguimos nosso trabalho inspirados por Paulo Freire, que já nos dizia que é preciso 
ter esperança do verbo esperançar. Ser ativos nas nossas projeções e buscar sentido no nosso 
trabalho, fortalecendo as famílias que atendemos e criando redes de garantias de direitos. 
Eventos e festas- Esse semestre não realizamos nenhum evento presencial no espaço do 
Projeto Quixote. Participamos on-line da entrega prêmio Criança da Fundação Abrinq, 
onde o Projeto Quixote foi o vencedor foi um grande momento e nos deu muita alegria pelo 
reconhecimento nesse momento difícil de pandemia. 
Baile de Carnaval com confecção de fantasias carnavalescas, máscaras e desfile do bloco 
quixotesco. Aproveitamos o período das festas de carnaval para trabalhar com os temas sobre 
a questão da Exploração sexual. Participamos do Grito de Carnaval organizado pelo CMESCA. 
Isso foi antes da pandemia. 
Dia Internacional da Mulher Foram elaboradas atividades abordando o tema como saúde 
reprodutiva, prevenção, trabalho da mulher na contemporaneidade, presença da mulher na 
politica, mulheres negra em cargos relevantes na sociedade. Esse ano algumas mulheres 
foram lembradas como Mariele Franco. 
Dia Nacional do Graffiti homenagem aos grafiteiros anônimos que usam sua arte para deixar 
espaços degradados mais bonitos na cidade. Esse dia não realzamos nenhuma atividade 
presencial estávamos vivendo o início da pandemia e do distanciamento social sem saber que 
rumo as atividades iam tomar. 
Semana da Páscoa contou com a participação voluntários para buscar doações que fossem 
entregues ás famílias juntamente com as cestas básicas. 
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Dia do meio Ambiente: Realizamos atividades online como roda de conversa e atividades 
sobre o que estávamos vivendo e as atividades predatória do homem. Foram momentos de 
muita tensão, as crianças não estavam entendendo o que estava acontecendo e o que poderia 
acontecer com elas. Foram rodas de conversa para  discutir com os familiares o que estavam 
fazendo com lixo produzido, agora que o consumo em casa era muito maior. Muitos 
demonstram preocupação com que fazer e já estavam reciclando os plásticos  e papelões. 
Festa Junina do Projeto Quixote – foi uma festa julina virtual as crianças, adolescentes, seus 
familiares produziram bandeirinha e balões e enfeitaram suas casas e fizeram docinhos para 
comemorar mesmo dentro de casa. Foi uma proposta dos educadores com as crianças e com 
os familiares online. 
Dia do Folclore. Foram realizadas atividades online com leituras da nossa cultura popular, 
com contação de histórias.  
Mostra Cultural. A Mostra Cultural do Projeto Quixote é um evento único, quando as crianças 
e os adolescentes tem a oportunidade de socializar seus conhecimentos e produções 
construídos de forma coletiva e individual junto aos familiares, a comunidade quixotesca como 
um todo, com espaços organizados especialmente pelos educadores, crianças e os 
adolescentes dando sentido ao que foi trabalhado. O sentido de uma Mostra Cultural é deixar 
brilhar aquilo que foi feito e conquistado pelas crianças e adolescentes. Ou seja, são trabalhos 
realizados no decorrer do ano. Ao longo dos projetos… brincadeiras… registros… histórias… 
desenhos uma forma de compartilhar as vivências, o crescimento, as superações e os talentos 
das crianças! 
Durante 2020 fomos pegos por uma pandemia que nos limitou de viver e experimentar todas 
essas coisas. Realizamos nossa mostra cultural com os trabalhos das crianças e 
adolescentes de forma online usamos a plataforma PADLET ferramenta que possibilitou expor 
os trabalhos realizados pelas crianças, adolescentes, jovens durante esse período de 
isolamento social, criando um painel de exposição online. 
Festa do dia das Crianças. A realização da Festa do Dia das Crianças não  possível realizar 
devido a pandemia e as condições de manter as pessoas juntas, já que é uma festa onde todos 
os familiares estariam presentes.  
Estas comemorações estavam suspensas para evitar aglomeração nas dependências do 
Projeto Quixote, elas voltarão acontecer assim que tivermos condições de juntar as pessoas e 
as crianças. 
.  
Dia do Saci-Pererê, figura mitológica do imaginário folclórico brasileiro criado com o intuito de 
ajudar a valorizar o folclore nacional, ao invés do Dia das Bruxas (Halloween), que é celebrado 
no mesmo dia. Foram realizadas roda de conversa e contação de história para as crianças. 
O Outubro Rosa é uma campanha mundial, realizada anualmente no mês de outubro, que 
busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. A campanha 
é simbolizada pelo laço cor-de-rosa. Esta data é muito valorizada no Projeto Quixote, uma vez 
que preconizamos a prevenção.  
O objetivo das ações é direcionar para a conscientização da prevenção pelo diagnóstico 
precoce do câncer de mama junto as adolescentes e mães. Essa atividade foi realizada com 
mães no ano passado de forma online. As mulheres que participaram da oficina foram para 
Roda de Conversa sobre o tema, todas vestidas com uma peça rosa. A cor símbolo da 
campanha. 
Semana da Consciência Negra: trabalhamos a importância da cultura negra com uma 
homenagem ao mês da Consciência Negra. Antes da atividade plástica/artística fizemos uma 
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roda de conversa online e dialogamos sobre vários temas relacionados a cultura 
afrodescendente: desde a escravidão até os dias de hoje. Um ponto delicado, porém de suma 
importância foi a questão do racismo e de como isso interfere negativamente na vida de muitas 
pessoas/crianças. Trouxemos também o significado do dia 20 de novembro bem como as 
diversas manifestações africanas no Brasil. Um tema que apareceu foram as mortes de 
pessoas negras no Brasil, as crianças produziram cartazes de mulheres negras. Uma delas foi 
Mariele Franco. A semana girou em torno da temática de Vidas Negras Importam. 
 
Novembro azul. A campanha, mundialmente conhecida visa alertar os homens da importância 
do diagnóstico precoce. Nas rodas de conversa com familiares, os médicos convidados falaram 
da importância da prevenção. 
o objetivo das ações é direcionar para a conscientização da prevenção pelo diagnóstico 
precoce do câncer de próstata, junto aos adolescentes e pais.  
Essa atividade foi realizada com pais no ano passado de forma online. Esse é um grupo de pais 
que frequentam as atividades e puderam conversar sobre o tema com pessoas que os 
alertaram para exames preventivos.  
Bazar Brexote. Em dezembro aconteceu o nosso O Bazar-Brexote na edição do ano passado 
realizamos o nosso bazar usando a plataforma do Enjoei. Usamos essa plataforma como meio 
de evitar aglomeração. 
Aniversariantes. Comemoração mensal dos aniversariantes. Esta comemoração de 
aniversários. Foi realizada na casa de cada um, a medida que fazíamos as atividades online 
comemoramos os aniversários também de forma virtual. 
 
 
SPV - Serviço de Proteção à Vítimas de Violência - CUIDAR 
 
Público alvo e localização: 
Crianças e adolescentes, de ambos os sexos, com idade de 0 a 17 anos e 11 meses, assim 
como os seus familiares e agregados, que sofreram ou estão sofrendo violência, exploração e 
abuso sexual, podendo estar cumprindo medidas sócias educativas (no caso dos 
adolescentes), encaminhamentos do CRAS  Vila Mariana e Jabaquara, CREAS Vila Mariana 
e Jabaquara, além dos  encaminhamentos dos Centros de Referência da Assistência da 
Criança e Adolescente, organizações de defesa, Conselhos Tutelares, Poder Judiciário e 
outras instituições da rede de assistência e dos Sistema de Garantia de Direitos. 
 
Capacidade conveniada: 80 crianças e adolescentes (mês) e seus familiares em situação de 
violência sexual (abuso e exploração), física, psicológica e negligência. 
 
Recursos financeiros: R$ 555.124,85 
 
Recursos humanos: 1 gerente, 1 assistente técnico, 2 assistentes social, 3 psicólogos, 2 
orientadores socioeducativos, 1 auxiliar administrativo e 1 agente operacional. 
 
Abrangência territorial. Regiões do CRAS e CREAS Vila Mariana e Jabaquara e os 
encaminhamentos de organizações que pertencem a essas regiões e seus respectivos 
distritos. 
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Participação dos usuários nas etapas de monitoramento e avaliação: 
No ano de 2019 as crianças, os adolescentes e familiares participaram do projeto, avaliando 
as atividades propostas, em espaços de conversas individuais, rodas de conversa em grupos, 
assim como os familiares e equipe de trabalho do Projeto Quixote e na Roda Gigante. 
(Assembleia), além da pesquisa de satisfação. 
 
Acesso e controle da demanda  
As crianças, adolescentes e famílias atendidas ingressaram no projeto através de 
encaminhamentos realizados por organizações governamentais ou não, da rede de 
assistência, Vara da Infância, por indicação de crianças e adolescentes já atendidos, demanda 
espontânea, ou encaminhamentos do CRAS e CREAS de referência da Vila Mariana e 
Jabaquara. Mantivemos atualizados os registros em instrumental próprio que foi 
disponibilizado por SMADS. Além do PIA - Plano Individual de Atendimento, o projeto realiza 
anualmente uma pesquisa de avaliação de satisfação do usuário com a criança, o adolescente 
e o familiar ou responsável, que busca saber a opinião sobre o atendimento recebido na 
recepção, nas atividades, pela equipe, o lanche, se participa de seu plano de atendimento, 
entre outros. 
 
Vinculações do trabalho com CRAS, CREAS e rede socioassistencial 
Este serviço se propõe ser referência para os Abrigos, SEAS, MSE- (Medidas 
Socioeducativas), CRAS (Centros de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de 
Referência de Especializado da Assistência Social) da região do CRAS/ CREAS Vila Mariana, 
Jabaquara e demais organizações sociais governamentais ou não desta mesma região. Da 
mesma forma, as crianças, adolescentes e famílias atendidas conforme demandas foram 
encaminhadas para a rede. Todos os casos acompanhados em conjunto foram discutidos com 
as diversas equipes que realizaram o atendimento e a troca de informações, essencial à 
articulação de rede que foi sistemática. Além disso, a equipe participou de reuniões de rede, 
fóruns, seminários, conferências, etc. 
 
Objetivo Geral 
Este serviço tem como objetivo proporcionar um espaço de elaboração da experiência de 
violência vivida, além de fortalecer o processo de sociabilidade na perspectiva de construção 
de vínculos interpessoais, familiares e comunitários com vistas à inserção social onde o sujeito 
possa transformar e retomar sua história, podendo ter uma vida saudável apesar da 
experiência de sofrimento. 

 
Atendimentos psicossociais 
O programa consistiu em atendimentos psicossociais e lúdicos, através de uma equipe 
multidisciplinar que atua conjuntamente no atendimento, discussão e encaminhamento dos 
atendidos. O atendimento está organizado em fases: acolhimento, diagnóstico e Programa 
Individual de Atendimento. 
1. Fase de acolhimento e diagnóstico: Todos que procuraram o serviço foram acolhidos por 
técnicos e orientadores socioeducativos do SPVV- Serviço de Proteção à Vítimas de Violência, 
e educadores do Projeto Quixote, que estiveram disponíveis em sistema de plantão, quando 
foi realizada a entrevista inicial. Foram realizados atendimentos individuais e grupais, quando 
se fez necessário os casos foram discutidos com outros parceiros da rede. 
A inserção foi realizada através do acolhimento (atendimento da criança ou adolescente e seus 
acompanhantes), realizado por psicólogo e/ou assistente social da equipe do Serviço. Esta 
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fase consistiu em oficinas de acolhimento e sessões de atendimento individual, para realização 
diagnóstico psicossocial e do PIA - Plano Individual de Atendimento. Após mapeamento inicial 
foi feito um encontro para devolutiva e realizados os encaminhamentos necessários.  
Durante esta fase de diagnóstico foi feita uma ficha de cadastro no Projeto Quixote, contendo 
os dados de identificação e mapeamento da situação de risco de cada caso.  
2. Fase do Plano Individual de Atendimento 
Conforme a demanda identificada, o projeto psicossocial dentro do Serviço de Proteção às 
Vítimas de Violência (SPVV) realizou atendimentos em outros programas oferecidos pelo 
Projeto Quixote, tanto para crianças e adolescentes, como aos seus familiares, como uso de 
drogas, problemas de saúde mental. 
O atendimento psicossocial permitiu o acompanhamento psicológico, social e orientação das 
crianças e adolescentes e seus familiares. Quando se fez necessário foram realizados 
encaminhamentos para acompanhamento médico, psiquiátrico e psicoterápico. 
O atendimento social promoveu uma maior conscientização das famílias de suas condições 
de vida, capacidades, responsabilidades e possibilidades de mudança. 
 O projeto psicossocial, específico para cada família, incluiu: 
 Atendimentos individuais, 
 Orientação familiar, 
 Participação em grupos específicos, 
 Visitas domiciliares para aproximação com as famílias e acompanhamento. 
Quando se fez necessário, o atendimento também incluiu estratégias pedagógicas com 
encaminhamentos para: 
 Oficinas pedagógicas  
 Encaminhamento para escola 
Fez parte do projeto psicossocial o trabalho de orientação sistemática, discussão de casos 
com parceiros, e encaminhamentos que se fizeram necessário para os equipamentos da rede: 
(abrigos, escolas, conselhos tutelares, varas, entre outros). 
 O atendimento dos familiares teve como objetivo promover uma maior conscientização das 
famílias; fornece orientações gerais e específicas sobre comportamento dos filhos e sobre 
questões referentes a situações de risco; desenvolveu um trabalho de prevenção dirigido à 
família, atingindo tanto os seus membros como a rede social imediata. Também incluiu visitas 
domiciliares para melhor conhecimento da realidade e identificação das problemáticas das 
famílias atendidas. Foram também oferecidos as famílias o acesso aos benefícios sociais a 
que tem direito em parceria com CRAS e CREAS. 
 Após as atividades, a equipe multidisciplinar se reuniu em mine equipes para discussão 
e elaboração de projeto dos casos atendidos (participação em outras oficinas, atendimentos 
individuais por psicólogo ou assistente social, atendimento familiar, atendimento pedagógico 
individual ou em grupo). 
Semanalmente, foi realizada reunião com toda a equipe para programação da intervenção e 
acompanhamento das atividades. Foi discutida a situação das crianças participantes e 
pensados os encaminhamentos possíveis conforme as demandas.  
Todos os atendimentos realizados foram registrados em prontuários individuais e em banco 
de dados. Foram realizados relatórios mensais sobre as atividades realizadas, bem como 
preenchidos os instrumentais solicitados para monitoramento do serviço. 
 
Atividades realizadas  
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No ano de 2019, o SPVV - Serviço de Proteção a Vítimas de Violência –Cuidar, ofereceu 
atendimentos psicossociais e lúdicos diariamente para crianças, adolescentes e suas famílias, 
através de atendimentos individuais, grupos e oficinas de graffiti, rima/música e Skate.  
Foi oferecida e executada orientação para a equipe de instituições onde os usuários estão 
abrigados. Foram 125 atendidos, sendo que 43 iniciaram o processo de acompanhamento 
nesse ano. O número de crianças, 73, e de adolescentes, 52, atendidos nos mostra a alta 
complexidade da situação, já que mais de 60% dos casos são de violência sexual, 78% são 
praticados por familiares, e 11% por pessoas de confiança da criança, ou seja, onde a criança 
deveria estar mais protegida, é onde está mais exposta, indicando a vulnerabilidade do público 
atendido. 
 
Alguns dados dos atendidos: 
77 meninas e 48 meninos. 
Meninas crianças = 42    
Meninos crianças = 31 
Meninas adolescentes = 35 
Meninos adolescentes = 17 
 
Gênero e Faixa – Etária 
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Raça 

 
 
 
Neste ano a meta de atendidos mês de atender 80 usuários mês foi superada, pois atendemos 
uma média de 86.  Por outro lado, a meta das visitas domiciliares foi impactada pelos recursos 
de transporte escassos. 
Foram realizados 3.196 atendimentos com crianças e adolescentes, a saber: atendimentos 
Individuais, de Grupo, e em Oficinas específicas; e 347 atendimentos individuais e grupais 
com os familiares, e familiares - agressores. Observou-se que 78% dos agressores dos casos 
atendidos pertencem a família, esses se beneficiaram dos atendimentos do Núcleo de família 
do Projeto Quixote, e quando foi necessário encaminhados para outros serviços da Rede.  
Foram também realizadas reuniões junto às escolas, abrigos, conselhos tutelares, fóruns e 
ONGS para discussão, acompanhamento e encaminhamento dos casos e realizada 
Articulação interinstitucional e comunicação permanente com os demais órgãos do Sistema 
de Garantia de Direitos e com as políticas sociais locais. Todas as ações foram articuladas 
com os Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e CREAS Centros de Referência 
Especial da Assistência Social, para o atendimento às crianças, adolescentes e as suas 
famílias. 
 
 
 
 
Atividades sócio educativas 
Os orientadores socioeducativos acompanharam atividades de graffiti onde foram 
desenvolvidos aprendizados dessa técnica em seus vários momentos, facilitando a 
criatividade e potencializando habilidades específicas, trabalhando de forma construtiva como 
lidar com regras e limites, e principalmente estimular o conhecimento de outras formas de 
expressão de suas vivências, colaborando assim para a elaboração do trauma vivido. 
Foram ainda oferecidos o acompanhamento em oficinas de Rima/Música e Arte onde     
trabalharam coordenação motora, sociabilidade, habilidades específicas, despertando 
interesse pelas artes visuais, apreciação artística, potencializando talentos, e conhecimento 
de outras linguagens na forma de comunicação com o mundo e na Rima, objetivo foi além de 
despertar, potencializar e aprimorar talentos específicos funcionou também como disparador 
para reflexão sobre as questões da sexualidade, do corpo, do ser e de como estar no mundo, 
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foram abordadas, além de outros conteúdos, letras e músicas da cultura do funk e a 
banalização da sexualidade infanto-juvenil contida nas mesmas.   
No skate, além de uma modalidade esportiva, também muito utilizada como meio de 
transporte, usado como atrativo para a inclusão social e auxilio no desenvolvimento pessoal 
físico do jovem foi dado ênfase a um trabalho de inclusão das meninas nessa atividade, já que 
a prática é dominada pelos meninos e as meninas têm encontrado dificuldades de aceitação, 
foram realizadas vivências de sociabilidades distintas para meninos e meninas. Depois das 
aulas teóricas aconteceu a prática do skate, os adolescentes foram aprendendo o correto 
posicionamento dos pés e do corpo em cima do skate, formas de impulso e tomada de 
velocidade e manobras básicas. 
 
Familiares e Cuidadores 
As famílias foram acompanhadas em atendimentos individuais, orientação psicossocial e 
grupos de orientação, e os funcionários de instituições onde as crianças e adolescentes 
estiveram abrigadas também foram acompanhados em atendimentos individuais e de grupo 
para orientação de manejo. 
 
Atendimento Psicossocial Individual (familiares) 
Foi realizado atendimento individual com os familiares e cuidadores das crianças e 
adolescentes que se encontram abrigados, em ambiente acolhedor e espaço reservado para 
manutenção de sua privacidade, além da segurança para tratar do tema já tão delicado; nesse 
espaço foi desenvolvido, além de orientação familiar na lida com os fatos e sequelas da 
violência a qual a criança e adolescente foi submetida, a definição dos mecanismos que 
permitam sua remissão.  
 
Atendimento Psicossocial Familiar de Grupo 
Foram realizados dois grupos semanais com os familiares com a finalidade de potencializar e 
particularizar especificidades e manejos de cada perfil, ou seja, grupos que estão avançados 
no quesito de compreensão e elaboração das causas da violência intrafamiliar e os manejos 
apropriados, e outro,  das famílias que estão ingressando, iniciando o processo  no Serviço, já 
que número de casos de violência intrafamiliar vem aumentado significativamente,  nesse 
segundo grupo foi priorizado, além  do trabalho socioeducativo com o objetivo de identificar as 
famílias que possuam perfil para a inserção em programas de transferência de renda,  
fortalecer o grupo familiar para o exercício de suas funções de cuidado e de  proteção, de 
auto-organização e de conquista de autonomia.  
 
Rede 
Foram realizadas visitas domiciliares, escolas e abrigos; encaminhamentos para Conselhos 
Tutelares, CRAS, CREAS, Fórum, Serviços de Saúde e Trabalho, e foram identificadas e 
encaminhadas famílias com perfil para inserção em programas de transferência de renda. 
Foram realizadas reuniões junto às escolas, abrigos, conselhos tutelares, fóruns e ONGS para 
discussão, acompanhamento e encaminhamento dos casos. Foi realizada Articulação 
interinstitucional e comunicação permanente com os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos e com as políticas sociais locais. Todas as ações foram articuladas com os Centros 
de Referência da Assistência Social – CRAS e CREAS Centros de Referência Especial da 
Assistência Social, para o atendimento às crianças, adolescentes e as suas famílias.  
Participamos das seguintes redes:  
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- Rede Sul II de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher: algumas vezes sediamos os 
Encontros da Rede Sul II, onde foram abordados temas sobre a importância dos cuidados 
pessoais para evitar o adoecimento no ambiente de trabalho, e o cuidado uns com os outros 
para a preservação da saúde mental da equipe.  Entendendo que os desafios nas políticas 
públicas e a demandas das vítimas de violência nos exigirão bastante; as mudanças na gestão, 
a pauta das mulheres perderem a Secretaria da Mulher e ser transferida para a Secretaria dos 
Direitos Humanos e  sobre os serviços que atendiam mulheres vítimas de violência que foram 
fechados, além de participarmos na reunião de rede no Núcleo de Apoio da Delegacia da 
Pessoa com Deficiência, e do encontro da rede de Enfrentamento a Violência contra a Mulher 
da região Sul II. 
 - Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual Contra Criança e Adolescente-
CMESCA: Durante todo o ano de 2019 participamos dessa rede onde foram criados grupos 
de trabalho para a partir do Plano Nacional e do Plano Municipal vigente revisar e construir os 
eixos, onde contribuímos com o eixo de atendimento;  elaborar a programação do carnaval e 
do 18 de Maio; discussão das diretrizes da implantação da lei 13.431/2017 que trata da escuta 
especializada, com base na lei, levantou-se a discussão de artigos que incluem a segurança 
pública no lugar de acolhimento e atendimento. 
A interface com o Poder Judiciário no ano de 2019 continuou intensa, temos inúmeros casos 
em acompanhamento judicial que nos solicitou relatórios e presença constante em reuniões e 
audiências.  
Durante todo o período a equipe contribuiu para a articulação de um sistema de informações 
sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente e participando de ações coletivas de 
fortalecimento e de enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e 
adolescentes.  
Participamos na execução do 14º grito de carnaval que ocorreu no dia 28 de fevereiro, no Vale 
do Anhagabaú, onde a equipe do SPVV-Cuidar QXT, acompanhou os adolescentes e jovens 
atendidos na caminhada pelo centro de São Paulo, proporcionando assim momentos de lazer 
com segurança. 
 
Eventos 
 

- Carnaval. A equipe participou do evento de carnaval junto a SMADS e outras organizações 
sociais para a camapnah de prevenção a violência. 

- Evento 18 de maio. Participamos da elaboração do evento de 18 de Maio que ocorreu na 
Galeria Olido, com um seminário sobre os  autores de violência, redes sociais, prevenção, 
primeira infância e casamento infantil, para os orientadores e técnicos dos serviços. Nesse 
evento contribuímos com a oficina de street dance como uma das atividades do dia. 
Realizamos durante todo o mês de maio, atividades com as crianças, adolescentes e familiares 
sobre as questões  da prevenção nas diversas oficinas e grupos de acolhimento, sobre a 
questão da violência e da exploração sexual.  
Com as crianças foi trabalhado o livro “A Menor Ilha do Mundo”, de Tatiana Filinto Ed. Grão, 
que trata de uma pequena ilha que guarda um segredo que a faz afundar por completo, o 
objetivo foi desenvolver nas crianças a importância de identificar e poder falar com pessoas 
em que elas confiam de dores secretas, pesadas e que ao partilhar situações difíceis podemos 
retomar e reconstruir nossa história, e dinâmicas sobre o corpo e seus limites, seguido de roda 
de conversa. Com os adolescentes foi trabalhado através de dinâmica dos limites entre o eu 
e o outro e a história de Aracele. Nos grupos de família, trabalhamos os sinais que a criança 
e ao adolescente mostram quando estão sofrendo alguma violência e como prevenir. 
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-   Outros eventos de destaque: supervisão coletiva no CREAS Vl. Mariana, o “Encontro sobre 
violências contra crianças e adolescentes na cidade de São Paulo”. Realizado pela Secretaria 
Municipal dos Direitos Humanos, a oficina de troca de experiências entre os SPVV(s) 
realizado no Sedes Sapientiae, em que se apresentou o histórico sobre as políticas públicas 
de enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes desde os anos 80, citando a 
criação do Projeto Sentinela, criação do CMESCA, do PAIR, até a Lei 13.431/2017 que discute 
o depoimento e a escuta especializada; Conferência Regional de Assistência Social. 
“Assistência Social: Direito do povo, com financiamento público e participação social” da Vila 
Mariana, como facilitador do eixo: “Política Pública tem que ter Financiamento Público”. 
 
Formação e capacitação da equipe 
Foram realizados com a equipe, encontros semanais, quinzenais e mensais, onde aconteceu 
a formação através de discussão dos casos, leitura e discussão de textos supervisionados, os 
textos em questão foram de Donald Woods Winnicott - “Alguns Aspectos Psicológicos da 
Delinquência Juvenil “do livro Privação e Delinquência, “O ódio na contratransferência” de 
1947; “Origem e modo de construção das moléstias da mente (psicopatogênese, de Oswaldo 
Diloretto. Após a leitura realizamos discussões a cerca de vários casos onde a criança e ou o 
adolescente está inserido, ou seja, familia ou familiares patogêncos, bem como a importância 
de se intensificar sempre mais o trabalho em REDE. Além dos estudos e discussões dos textos 
teóricos e com base nessa literatura, fez parte da formação da equipe a Supervisão 0800, 
momento em que toda a equipe se reuniu para discussão de casos específicos. 
 
III. Rematriamento de crianças em situação de rua – Sapopemba 
 
Com o patrocínio da Petrobras Socioambiental  
 
Objetivo 
Este projeto buscará desenvolver uma estratégia de enfrentamento preventivo de crianças e 
adolescentes em situação rua fortalecendo na comunidade local, o papel da família e das 
instituições sociais, educacionais e da saúde locais, por meio de um processo de formação e 
de reflexão sobre o atendimento conjunto.  
 
Descrição das etapas 

 
Para o mapeamento da rede local de proteção à criança e ao adolescente da região de 
Sapopemba serão pesquisados e contatados os parceiros locais da rede de assistência social, 
saúde e educação participantes da rede de atendimento por meio de  visitas para conhecer as 
ações, mapear os trabalhos realizados na comunidade, apresentar e convidar para o projeto.  
Esta ação de mobilização será um momento de sensibilizar a rede e criar um vínculo de trabalho 
colaborativo  
Para a realização de cursos de formação para a rede local os educadores e técnicos farão 
inscrição nos cursos por meio de um formulário específico para traçar o perfil dos inscritos. Este 
formulário será tabulado e gerará o perfil do grupo participante. O formulário conterá perguntas 
sobre a identificação do participante, sua formação, local de trabalho, características do local 
de trabalho, público alvo atendido; expectativas sobre a proposta e sugestões. Cada 
participante realizará sua inscrição individual representando o serviço em que atua. Serão 
organizados os materiais didáticos em um e-book com textos de referência para o curso e 
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distribuído o livro Refugiados Urbanos já publicado, além de material de escritório para apoio 
como caderno, canetas, etc. 
Serão realizados 03 cursos de formação e 01 seminário final. 
Durante o processo serão realizadas ações de engajamento de voluntários da Petrobras nas 
ações realizadas no projeto. 
 
Em 2020 foram realizadas as seguintes ações do projeto: 
 
Curso “Prevenção da situação de rua” (24 horas) 
 
24 horas aula do curso Prevenção da situação de rua no formato online em seis aulas de 4 
horas cada (2 horas ao vivo via plataforma zoom e 2 horas de estudo via plataforma Google 
Classroom) para rede local sobre os seguintes conteúdos: conceitos sobre prevenção, 
vulnerabilidade e resiliência; situação de rua e refugiados urbanos; manejos e abordagem de 
rua; o papel da rede social; uso de drogas e famílias, mapeamento das famílias com crianças 
em situação de rua. Ao final do curso espera-se formar um grupo de trabalho que acompanhará 
de forma colaborativas as ações do projeto. Além dos temas abordados, o grupo realizará um 
painel ao final escolhendo as  famílias alvo do projeto que contenham crianças e adolescentes 
em situação de rua. Cada família será acompanhada considerando todas as crianças e 
adolescentes, mesmo os que não estiverem na rua.  
 
Curso “Manejos para o atendimento de famílias” (20 horas) 
 
20 horas aula do curso  Manejos para o atendimento de famílias no formato online em cinco 
aulas de 4 horas cada (2 horas ao vivo via plataforma zoom e 2 horas de estudo via plataforma 
Google Classroom) para a rede local sobre os seguintes conteúdos: Família: Conceitos e 
funções; modalidades de atendimento; abordagens grupais; modelo sistêmico; Geração de 
renda, Família: drogas, violência, limites; famílias de crianças em situação de rua, Visita 
domiciliar; Comunidade e rede social.  
 
Atendimentos  às famílias    
 
Foram  realizados atendimentos  ás famílias indicadas pelo grupo participante nos cursos com 
apoio da rede local e em parceria com educadores ou técnicos nas comunidades, conforme 
planejamento e acompanhamento de cada caso, inicialmente para conhecer, apresentar o 
projeto, e saber das motivações e histórias das crianças que saíram para a rua, assim como 
para conhecer a situação de cada família e seu acesso à rede local, em especial em relação as 
crianças de 0 a 6 anos. Será utilizado um roteiro pré-estabelecido que gerará um perfil das 
famílias alvo do projeto. As famílias atendidas são avaliadas e  definidas as necessidades de 
atendimento junto à rede local visando a inclusão social, e o acesso aos benefícios sociais. As 
famílias são acompanhadas em atendimentos que consistem em:    visitas domiciliares e  
entrevistas em instituições e serviços da rede local de forma presencial ou por meios digitais 
como whatsapp ou outras plataformas, se a família tiver acesso; telefonemas e 
encaminhamentos.  
   
Saídas à campo ao longo do projeto   
Os educadores realizam saídas a campo semanais  para abordagem das crianças e 
adolescentes das famílias alvo nas ruas e construção de projetos individuais.. As crianças e 
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adolescentes são abordados na cena da rua ou ainda em projetos ou abrigos conforme 
informações colhidas junto a rede, para a formação de vínculo e início de um projeto de 
rematriamento. A partir do vínculo são propostos encontros, passeios, atendimentos 
psicossociais, visitas ás famílias, encaminhamentos para a rede do centro, para saúde, saúde 
mental, centros de convivência, abrigos, conforme a demanda e também para a rede da 
comunidade de origem.  
 
Reuniões de rede 
A equipe realiza reuniões de articulação da rede  de forma presencial ou de forma remota, via 
whatsapp ou plataformas digitais, com serviços locais de Sapopemba, com a rede  do centro 
da cidade e outros territórios,  com os Conselhos Tutelares, CRAS e CREAS e outras 
organizações sociais  para buscar informações sobre as crianças e adolescentes e famílias 
alvo, realizar encaminhamentos e planejamento de ações conjuntas durante todo o processo.  
As equipes de campo serão identificadas com camisetas e crachás do projeto e terão 
disponíveis celulares do projeto para facilitar a comunicação.  
 

 
 

- Outros projetos 
 
Projeto Especial Agência Quixote Spray Arte 
 
A Agência continuou oferecendo ara os adolescentes atendidos a oportunidade de 
experimentar situações reais do mundo do trabalho, por meio de 1 oficina semanal e da 
realização de graffiti para a comunidade. 
 
 
Área Formação e Pesquisa 
 
O Projeto Quixote conta com uma Área voltada para sistematizar e disseminar conhecimentos 
para educadores e técnicos, contribuindo para a consolidação de políticas públicas e o 
aprimoramento das práticas de atendimento de crianças, adolescentes e famílias em situação 
de risco. Em 2020foram desenvolvidas ações de estágio, participações em congressos, 
residência e cursos. A área realiza todo o gerenciamento dos dados para relatórios e a análise 
dos dados do ano anterior. 
 
IV. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social – CONDECA (Fundo Estadual  
Dos Direitos da Criança e do Adolescente) 
 
 
- Projeto Formação Quixote: conceitos e manejos para atendimento de crianças, jovens 
e famílias em situação de vulnerabilidade social 
 
Objetivo. Fornecer subsídios conceituais e práticos para o atendimento de crianças, jovens e 
famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 
Atividades realizadas 



 

56 
 

 
Curso Conceitos e manejos pedagógicos para o atendimento da criança e jovem em 
situação de vulnerabilidade 
O projeto iniciou suas atividades com um curso presencial em março e em função da pandemia 
suspendeu as atividades.  
 
Programa de estágio. Foram oferecidas vagas de estágio para alunos das áreas de humanas 
(psicologia, serviço social e outras) para acompanhamento das atividades desenvolvidas de 
atendimento no Projeto Quixote, nas oficinas, acolhimento, atendimentos em grupo, reuniões 
institucionais. Os alunos participantes iniciaram o estágio presencilamente, mas 
posteriormente foram suspensas as atividades sendo algumas adaptadas para o formato 
online e outras retomadas no segundo semestre. 
 
Curso à distância – Manejos pedagógicos.  
A produção do curso no formato ead, gerou uma ementa de conteúdos, roteiros para cada 
aula e as gravações de 9 vídeo aulas e textos sobre manejos pedagógicos para ser editado e 
finalizado no próximo ano. O curso será disponibilizado em aulas semanais.  Os eixos 
norteadores do conteúdo definidos são:  acolhimento, papel do educador, trabalho em rede, 
ferramentas pedagógicas, inspiradores.   
 
Formação equipe Projeto Quixote. Foram realizados encontros de formação para a equipe 
do Projeto Quixote para aprimoramento de conceitos e manejos, por meio de supervisões e 
leituras relacionadas a criança, adolescente, saúde mental, manejos pedagógicos, 
delinquência, entre outros. 
 
V. Ministério da Mulher, da Famílias e dos Direitos Humanos 
 
Moinho Quixote: Formação EAD e presencial para atendimento de crianças e 
adolescentes em situação de rua (CONANDA). 
 
Este projeto foi assinado em meados de dezembro de 2018, pelo antigo Ministério da 
Cidadania e sua execução foi iniciada apenas em 2019, com a alteração do Ministério e da 
gestão nacional. 
 
Objetivo. Capacitar educadores e técnicos da rede socioassistencial de atendimento de 
crianças e adolescentes em situação de rua e vulnerabilidade social de todos os estados da 
federação sobre as diretrizes nacionais aprovadas pelo CONANDA, CNAS e MDS por meio 
de um curso EAD e em 5 estados de 2 regiões do país, também com ações presenciais, para 
promover a discussão, a troca de experiências, o aprimoramento e alinhamento das práticas 
e conceitos. O projeto prevê 12 horas de vídeo-aula (Serão cerca de 24 vídeos de 30 min) e 
12 horas de estudo. 
Público. 750 operadores da política de Assistência Social, do sistema de garantia de direito e 
da política de saúde e assistência social no Brasil. 
 
Atividades realizadas 
A elaboração do curso foi finalizada e foram abertas as inscrições para a divulgação e inscrição 
dos participantes. Foram inscritos na primeira chamada cerca de 820 alunos que iniciaram 
seus estudos autodirigidos na plataforma de aprendizagem. 
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