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1) IDENTIFICAÇÃO 

 

O Centro Social Luterano Cantinho do Girassol, localizado na QNM 30, Módulos 

B e C, Ceilândia Norte em Brasília / DF, é uma entidade filantrópica, de natureza 

privada, sem fins lucrativos, e tem como missão: “Buscar o desenvolvimento pleno e 

integral da pessoa, especialmente da criança e do adolescente, para o exercício 

consciente e participativo da sua cidadania, qualificação para o trabalho, dotando-os de 

valores éticos e morais, espírito crítico e cooperativo e estimulando a espiritualidade”. 

Em 2018 desenvolveu ações que tiveram por objeto contemplar crianças e jovens em 

situações especiais de risco pessoal e social; buscou profissionalizar e modernizar seu 

atendimento e manteve 2 parcerias firmados com o GDF que permitiu o atendimento 

gratuito aos assistidos. 

 

2) PARCERIAS 

 

Na parceria com a SEEDF (Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal) atendemos 251 (duzentos e cinquenta e uma) crianças – GRATUITAMENTE, 

em situação de risco nutricional, econômico e afetivo, em virtude de estarem expostas 

a moradias inadequadas, com precárias condições de salubridade e higiene, ambientes 

promíscuos e baixa, ou nula renda familiar, em período integral de 10 (dez) horas 

diárias, de 7:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira, de ambos os sexos, no 

Serviço de Educação Infantil, primeiro nível de educação básica, compreendendo a 

faixa etária de 01 a 03 anos. Com a perspectiva de buscar por meio de ações 

pedagógicas a realização de atividades com foco na estimulação, no lúdico e no 

desenvolvimento integral, proporcionando um atendimento que contribua a crescerem 

como cidadãos norteados pelos fins básicos da educação formal prevista na LDB, 

Instrução Normativa nº. 01/2005-CGDF.  
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Com o da SEDESTMIDH (Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento 

Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos) através do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 240 crianças e adolescentes de 06 

a 15 anos GRATUITAMENTE. Os atendimentos foram realizados no turno contrário ao 

da escola, tendo como estratégias oficinas que contemplaram: acompanhamento 

escolar, inclusão digital (aulas de informática básica e internet), artes (reciclagem, 

artesanato e artes), ações preventivas e educativas de cidadania com temas 

geradores (diversos temas incluindo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), 

esporte (futsal, vôlei, basquete, handebol e karatê), dança (contemporânea e ballet), 

cultura (capoeira, jogos, violão e musicalidade) e lazer, buscando garantir através 

destas a segurança do convívio, prevenindo riscos sociais em todos os âmbitos. 

 

3) META PROPOSTA 

 

Realizar a prática pedagógica, viabilizar orientação e apoio sócio – familiar, 

oferecer acompanhamento psicológico, nutricional e assistência religiosa sem 

proselitismo. 

Com as condições de vida da população atendida e das deficiências na 

efetivação das garantias de direitos das crianças e adolescentes, as ações do Cantinho 

do Girassol estão voltadas à promoção da proteção integral da criança e do 

adolescente, na garantia de seus direitos e ao desenvolvimento comunitário. Isto vem 

de encontro com as metas traçadas para realizar a prática pedagógica, viabilizando 

orientações, apoio sócio – familiar, acompanhamento psicológico, assistência religiosa 

e médica.  

Para a assistência médica mantemos parceria do Instituto SABIN através do 

projeto “Criança e Saúde” e com o Centro Espírita Nossa Senhora da Glória para 

prestação do serviço de tratamento odontológico. Também mantivemos parceria com o 

programa “Mesa Brasil” do SESI, CEASA / Ministério da Agricultura com o PAA – 

Programa de Aquisição de Alimentos que fornece gêneros alimentícios e produtos 

oriundos da agricultura familiar e Panificadora Hollywood na doação de pães. 
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Para os próximos anos esperamos continuar promovendo ações de articulação 

com a rede de serviços e de proteção aos direitos da criança e do adolescente para 

que venham causar na vida de nossos atendidos e famílias as transformações positivas 

e a mudança da realidade de vida e da vida comunitária de Ceilândia. 

 Pôde-se avaliar que a meta proposta foi atingida com sucesso dentro do Plano 

de Trabalho sendo cumprido a proposta de cuidar, educar, evangelizar sem 

proselitismo e proporcionar atividades educativas lúdicas, recreativas, culturais, 

esportivas e lazer. 

 

4) CONSIDERAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO 

 

Diariamente foram realizadas pela Equipe Multidisciplinar (Diretora Pedagógica, 

Assistente Social, Psicólogo, Coordenadoras Pedagógicas, Professores e Monitores) a 

recepção e o acolhimento das crianças e famílias. Esta atividade visa à aproximação 

entre famílias, crianças e educadores, possibilitando um ambiente harmônico, de 

integração, segurança, proteção, confiança, troca de experiências, esclarecimentos de 

rotinas e observação entre os Professores, Monitores e os Responsáveis pelas 

crianças. 

 No intuito de interagir/cuidar e educar foram realizadas ações e prestação de 

assistência, como: atividades diárias (higiene, alimentação balanceada com cinco 

refeições), atividades lúdico-pedagógicas, assistência psicológica, social e 

odontológica. 

 Na área pedagógica as atividades são planejadas semanalmente pelos 

professores, avaliadas e supervisionadas pela coordenadora pedagógica durante as 

coordenações que acontecem duas vezes por semana no total de 5 horas semanais 

(segunda-feira das 13h às 15h e na quarta-feira das 13h às 16h). Cotidianamente, na 

área de Educação Infantil, foram realizadas de acordo com as Linguagens e Conteúdos 

do  Currículo da Educação Infantil inclusas nos Eixos Transversais: Educação para a 

Diversidade; Educação para a Sustentabilidade; Educação para e em Direitos 

Humanos; Educação para a Cidadania e Eixos Integradores (Cuidar e Educar, Brincar 
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e Interagir) como: Cuidado Consigo e com o Outro, Interações com a Natureza e com a 

Sociedade, Linguagem Artística, Linguagem Corporal, Linguagem Matemática, 

Linguagem Oral e Escrita e Linguagem Digital.   

Semanalmente também foram realizadas reuniões pedagógicas com as 

monitoras no total de 2horas semanais (segunda-feira das 08h às 10h) para melhor 

organização do trabalho e aprendizado das crianças.  

As reuniões técnicas (constituídas por coordenador geral, diretora pedagógica, 

coordenadora pedagógica, assistente social, nutricionista, secretária escolar, 

administração e psicóloga) para acompanhamento e avaliação do trabalho foram 

realizadas conforme a demanda. 

Foram realizadas diariamente pelos professores, conforme a proposta da missão 

institucional a realização dos momentos de meditação e louvor para os educandos 

(sem proselitismo). 

As atividades lúdicas e recreativas ocorreram diariamente para as crianças por 

meio de jogos e brincadeiras, nos ambientes de: sala de aula, pátio, parque, quadra 

poli esportiva, sala de leitura, gramado e brinquedoteca. De forma lúdica, tais 

atividades têm o objetivo de apreender o tema trabalhado de acordo com o calendário 

institucional. 

 

5) ATIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Acompanhamento das tarefas escolares. Aprender a ter mais autonomia nos 

estudos, fazer as tarefas de casa com o acompanhamento do educador. O objetivo é 

que o usuário tenha disciplina e autoconfiança para resolver situações problemas e 

desperte suas diversas habilidades artísticas. Consolidando e ampliando os 

conhecimentos, enriquecendo as experiências cultuais e sociais, para assim ajudá-lo a 

vencer os obstáculos presentes em sua aprendizagem e o seu desenvolvimento sócio 

educativo possam contribuir na construção de novos projetos de vida e fortalecimento 

de vínculos. 

 Informática. A cada dia, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância 

na vida das pessoas, sua utilização já é vista como instrumento de aprendizagem e sua 
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ação no meio social vêm aumentando de forma rápida entre as pessoas. Cresce o 

número de famílias que possuem em suas residências um computador. Esta 

ferramenta está auxiliando pais e filhos mostrando-lhes um novo jeito de aprender e ver 

o mundo. 

Quando se aprende a lidar com o computador novos horizontes se abrem na 

vida do usuário. Hoje é possível encontrar o computador nos mais variados contextos: 

empresarial, acadêmico, domiciliar, o computador veio para inovar e facilitar a vida das 

pessoas.  

Não se pode mais fugir desta realidade tecnológica. E a educação não pode ficar 

para trás, vislumbrando aprendizagem significativa por meio de tecnologias, os 

espaços sociais precisam sofrer transformações frente a essa “nova tecnologia” e 

assim constituir para uma aprendizagem inovadora que leva o indivíduo a se sentir 

como um ser globalizado capaz de interagir e competir com igualdade na busca de seu 

sonho profissional, social e comunitário. 

 

 

Cidadania com temas geradores. Os temas geradores vêm auxiliar nas ações 

desenvolvidas com o usuário, buscando combater situações que venham a tornar as 

pessoas ou grupos mais vulneráveis no ponto de vista da relação interpessoal, 

despertando os para a convivência onde é trabalhado com auxílio de material de apoio 

ações que trabalham questões referentes a: valores, bullying, respeito, preconceito 

dentre outros. Atividades estas que oportunizem o protagonismo infanto-juvenil e a 

garantia de direitos e deveres da criança e do adolescente e valores para a vida. 
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Assegurando assim que o convívio é direto reconhecido no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 

6) ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 

Estudos nas mais diferentes modalidades apontam para os benefícios da 

iniciação esportiva, a ONU observou que o esporte, mesmo que tenha como princípio o 

desenvolvimento físico e da saúde, serve também para a aquisição de valores 

necessários para coesão social e mundial. O esporte vai muito além das disputas 

dentro dos estádios e ginásios. Cada vez mais cresce a sua importância como 

ferramenta de inclusão social, as atividades físicas e desportivas têm especial 

importância para as crianças oferecendo assim uma ampla gama de ações destinadas 

a preencher construtivamente o tempo livre de crianças e jovens, contribuindo para sua 

formação e afastando-os das ruas.  

  Não é de hoje que se escuta falar de crianças e adolescentes que mudam suas 

vidas e tornam-se verdadeiramente cidadãos de “bem”, após participar de projetos 

sociais onde praticam atividades físicas e esportivas as crianças e adolescentes 

constroem um fator motivador extremamente positivo, os efeitos são sentidos no dia-a-

dia, com crianças e adolescentes mais concentradas nas aulas, disciplinadas e, 

principalmente, fora das ruas. 

  O esporte aliado a educação é uma poderosa arma na área da proteção social e 

resgate de crianças e jovens em situação de risco, pois este se manterá ocupado com 
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atividades prazerosas e não estará ocioso nas ruas ocupando o seu tempo aprendendo 

o que não deve, e inegavelmente o esporte e a cultura devem ser favorecidos pois 

facilitam o processo educativo. Fomentando a convivência e a construção de vínculos 

como um atributo da condição humana e da vida moderna, que se dá entre o sujeito de 

direitos e que se constituem à medida que estes se relacionam por meio de ações 

esportivas sendo estas: Futsal, basquete, handebol, vôlei, queimada e brincadeiras 

recreativas entre outras. 

 

 

Karatê - Os valores aprendidos com a prática dessa arte marcial são os valores 

que são tão prezados em nossa sociedade cotidiana, afinal é necessária a disciplina e 

humildade seja na escola, em casa, na rua, no trabalho ou em qualquer lugar. O karatê 

auxilia as crianças e adolescentes a começar desde pequenas a conhecer a linha que 

divide seus direitos de seus deveres. 

Ao ingressar no karatê, o educando vai precisar aprender a antes de tudo a 

obedecer ao educador, essa obediência é de fundamental importância, pois assim ele 

aprende consequentemente a respeitar o seu superior, estabelecer limites em seu 

comportamento e respeitar as regras. A Disciplina também se faz presente no karatê 

ao saber quando é momento de brincar e quando é momento de falar sério e no 

momento de falar e de escutar, a criança e o adolescente também aprendem disciplina 

ao tentar aperfeiçoar os movimentos ensinados. 

Pela prática do karatê, o usuário passa a ter mais controle sobre si, respeitando 

as regras do ambiente e controlando a euforia e agressividade, podendo canaliza-la 
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para a prática da arte, oportunizando a convivência entre os sujeitos de direito que se 

constituem a medida em que se relacionam, capazes de fazerem escolhas e de terem 

autonomia e de aprenderem entre si. 

 

 

7) ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS 

 

De forma lúdica, tais atividades têm o objetivo de apreender o tema trabalhado 

de acordo com a unidade didática mensal (Currículo em Movimento da Educação 

Infantil), PPP, calendário institucional e o documento Orientações Pedagógicas para as 

Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil. 

 

Jogos - As conexões cerebrais permitem que a criança aprenda e pense. Ao 

oferecer um maior número de estímulos, estas conexões irão aumentar ampliando 

então a capacidade de aprendizagem. Desse modo, fica evidente que o ambiente é 

decisivo no processo de aprendizagem, os jogos são caracterizados por uma fonte de 

socialização, aprendizagem e conhecimento. Fornece as crianças e adolescentes 

componentes simbólicos e materiais, que contribuem para a construção dos processos 

cognitivos, motores, estéticos, éticos e sócio afetivos.  

Os jogos permitem as crianças e aos adolescentes tal satisfação e prazer que 

nem sempre encontra em muitas outras atividades, portanto é um rico instrumento, 

valorizar o jogo como uma atividade espontânea, que beneficia o desenvolvimento 
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cerebral e ao mesmo tempo contribua para a formação do caráter, uma vez que esse 

traz uma carga psicológica que revela a personalidade do jogador e permitir afetar e 

ser afetado o que é inerente aos encontros interpessoais, encontros esses que 

favorecem a expansão da vida e o sentido de valorização. 

 

 

Brincadeiras – A aceitação e a utilização de brincadeiras como uma estratégia 

no processo relacional têm ganhado forças para estimular a ação de mudanças e 

favorecer o sentimento de valorização interpessoal além de despertar o raciocínio e 

favorecer a vivência de conteúdos e a relação com situações do cotidiano. 

A brincadeira como estratégia fomenta a construção do conhecimento científico, 

proporcionando a vivência de situações reais ou imaginárias, propondo a estes 

desafios e instigando a busca por soluções para as situações que se apresentam 

durante a brincadeira, levando-a a raciocinar, trocar ideias e tomar decisões.  

O brincar é, portanto, uma atividade natural, espontânea e necessária para 

criança e para o adolescente, constituindo-se em uma peça importantíssima a sua 

formação, seu papel transcende o mero controle de habilidades, sua importância é 

notável, já que, por meio dessas atividades, a criança constrói o seu próprio mundo. 

Brincadeiras lúdicas, atividades para o desenvolvimento motor, concentração e 

algumas habilidades, rolar, saltar, correr e expressa-se buscando favorecer os 

sentimentos de valorização e de potencialidades para o fortalecimento de vínculos 

sociais e interacionais. 

 



CENTRO SOCIAL LUTERANO

CANTINHO DO GIRASSOL

CANTINHO
DO

GIRASSOL

 
 

 

 

Colônia de Férias –A Colônia de férias é uma atividade de extensão que visa 

proporcionar, a crianças e ao adolescente, uma alternativa de lazer no período de 

férias escolares, pois nem todos têm a possibilidade de viajar ou adotar outras formas 

de lazer nesse período. Além disso, objetivamos dar a chance para que nossos 

educandos participem do planejamento, organização, tomada de decisões, execução e 

controle de uma atividade de lazer. As atividades de lazer desenvolvidas neste período 

foram: sessão cinema, festival de futebol e queimada, bingo, recreação dirigida, pula-

pula, cama elástica, gincana de brincadeiras e jogos. Proporcionando à criança e ao 

adolescente participar de diferentes atividades, promovendo diversas ações, levando o 

educando a um saber construído através de suas necessidades biológicas e 

psicossociais, pois é na brincadeira que se faz a criação de uma nova relação entre 

situações do pensamento e situações reais. Desta forma, colocam em prática os 

conhecimentos construídos junto aos seus educadores. 
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8) ATIVIDADES CULTURAIS 

 

Artes / Artesanato – A arte, ou expressão artística, é um dos maiores 

instrumentos de avaliação que o educador pode contar. Através dela, pode-se avaliar o 

grau de desenvolvimento mental das crianças, suas predisposições, seus sentimentos, 

além de estrutura a capacidade criadora, desenvolver o raciocínio, imaginação, 

percepção e domínio motor. 

A criança ou adolescente, reage positivamente aos estímulos artísticos, pois ela 

é criadora em potencial, nesta fase, as atividades de artes fornecerão ricas 

oportunidades para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, uma vez que 

põem ao seu alcance os mais diversos tipos de material para manipulação. 

A arte é um fazer, é um conjunto de atos pelos quais se muda a forma, se 

transforma. A matéria oferecida pela natureza e pela cultura. Nesse sentido, qualquer 

atividade humana, desde que conduzida a um fim, pode chamar-se artística. Trabalhar 

a criatividade, trabalho em equipe, transformar material reciclado em arte, despertar as 

habilidades manuais buscando a partir desta a construção coletiva de sua própria 

identidade e o direito de fazer escolhas pessoais afetivas e coletivas. Buscando o ideal 

como pessoas que pensam, desejam sentem e convivem. 
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Reciclagem – A imaginação das crianças e adolescentes, por natureza, campo 

fértil para a criatividade. Com essa habilidade aguçada, reinventam o mundo ao redor, 

dando novas e inusitadas utilidades para os objetos que a cercam. Caixas se 

transformam em caminhões, garrafas ganham a forma de velozes foguetes, panelas 

viram barulhentos tambores. Todo este potencial criativo pode ser explorado. 

Uma boa opção são os trabalhos com reciclagem, que possibilitam a elas 

descobrirem, através de suas potencialidades criadoras, as possibilidades de 

reaproveitamento da matéria-prima e os efeitos positivos deste tipo de ação para o 

meio ambiente, construir brinquedos utilizando sucata é uma maneira simples e atrativa 

de mostrar às crianças e adolescentes que materiais que costumam ter como destino o 

lixo pode se tornar objetos úteis e interessantes.  

Além de desenvolver a criatividade, este tipo de atividade contribui para a 

percepção de valores importantes sobre a preservação ambiental e são fundamentais 

na formação de cidadãos conscientes e responsáveis, os trabalhos com reciclagem 

mostram, na prática, a importância da contribuição de cada um na conservação do 

meio ambiente e da mudança para a coletividade. 
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Dança / Ballet – A dança sempre esteve presente em todos os grandes 

momentos da história, mas também ela faz parte do nosso cotidiano e está marcada 

também nas pequenas coisas, muitas vezes até imperceptíveis. Faz parte de um dos 

aspectos mais íntimos do ser humano - a cultura. É através da cultura que carregamos 

a grande carga de tradição e história de um povo. Então está aí a grande 

responsabilidade que a dança tem como precursora. 

  A dança tem uma grande contribuição no desenvolvimento cognitivo do ser 

humano, trazendo uma carga de sociabilidade e relacionamento enquanto pessoa no 

meio. Isso é muito importante quando aplicado como ferramenta da educação, a dança 

bem aplicada, na forma de trabalhar o corpo, faz com que a coordenação motora seja 

inserida no aprendizado de quem a pratica. Isso traz uma grande vantagem, pois toda 

carga de técnica nos movimentos mecânicos se reflete em ganho para o indivíduo que 

dança. Ficando assim com uma excelente coordenação motora, além de fazer com que 

o indivíduo aprenda a conhecer a si, ao outro e ao ambiente através do movimento. 
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Capoeira – A capoeira pode ser mais um recurso a ser utilizado para reverter o 

quadro alarmante de desinteresse pelo aprendizado. Os desafios ao limite do seu 

corpo através dos movimentos acrobáticos, é um grande atrativo dentro deste universo. 

Tais movimentos quando realizados por um adulto os fazem lembrar quando eram 

crianças, e para as crianças é o lúdico na prática da atividade. 

 A preocupação com o outro e a busca da harmonia no jogo da capoeira eram e 

continuam sendo fatores fundamentais para o bom desenvolvimento da capoeira, este 

jogo é sempre acompanhado de cantigas e instrumentos comandados pelo berimbau. 

 

 

Violão – Aprender a tocar um instrumento só produz resultados positivos no 

desenvolvimento e formação de caráter de uma criança, além de melhorias em suas 
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aptidões matemáticas e cognitivas o que vem estimulando o aprendizado das crianças 

os resultados serão vistos em pouco tempo. Será possível acompanhar uma melhoria 

visível no desenvolvimento escolar, disciplinar e criativo, construindo assim uma 

ligação entre pais e filhos que só produzirá resultados positivos e sabemos que a arte 

de tocar um instrumento musical contribui para um melhor relacionamento dentro da 

comunidade. Promover aos educandos o aprendizado básico de execução de músicas 

ao violão, aliado ao desenvolvimento cultural, visando complementar a formação da 

criança e do adolescente como cidadão capaz de contribuir atividade com as 

mudanças socioculturais.  

Estreitar os laços de parceria entre a comunidade/atendido/educador, 

envolvendo o atendido através da disponibilidade de aulas de violão para os jovens e 

desenvolver nos discentes a percepção auditiva e a memória musical e a reconhecer 

as emoções, forma de acolher e o entendimento de si e do mundo através das 

habilidades despertadas no aprendizado de um instrumento musical. 

 

 

 

Musicalização – A música é um fenômeno universal. É muito difícil encontrar 

alguém que não goste de ouvir, cantar e dançar. Ela tem papel primordial no lazer e na 

socialização das pessoas, ela cria e reforça laços sociais e vínculos afetivos e exerce 

relevante papel na formação cultural das pessoas, por meio do repasse de ideias, 

informações e conceitos, servindo para o aprimoramento do aprendizado.  
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A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de 

modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando 

um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do 

raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento filosófico.  

Segundo estudos realizados por pesquisadores alemães, pessoas que analisam 

tons musicais apresentam área do cérebro 25% maior em comparação aos indivíduos 

que não desenvolvem trabalho com música, com base em pesquisas, as crianças que 

desenvolvem um trabalho com a música apresentam melhor desempenho na vida 

como um todo e geralmente apresentam notas mais elevadas quanto à aptidão escolar.  

Possibilitar que os usuários aprendam a utilizar e cuidar da voz como meio de 

expressão e comunicação musical, conhecer usos e funções da música produzida em 

diferentes épocas e regiões distintas do Brasil, criar oportunidades de cultura e lazer 

para os adolescentes, diminuindo o seu tempo ocioso bem como criar vínculo entre a 

música produzida na comunidade e eles.  

A Oficina de violão preocupa em disponibilizar práticas e habilidades pessoais 

que interajam com o outro através da música e a manipulação da música é intensa e 

integral, pois é baseada sempre na abordagem da execução, da percepção e da 

composição. Estreitando assim os laços afetivos e interpessoais. 

 

 

Gincanas – Atividades de desenvolvimento motor, buscando alcançar seus 

limites sem deixar o brincar de lado, atividades de grupo e socialização.  As gincanas 

contribuem com os inúmeros benefícios a saúde física e mental. Contudo proporcionar 
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aos atendidos momentos de recreação, através de atividades motivadoras que 

incentivem o trabalho em equipe, o respeito mútuo, através da gincana. 

Desenvolver nas crianças a capacidade de organizar estratégias, a fim de 

potencializar o raciocínio lógico e cognitivo, desenvolver a socialização, despertar e 

incentivar: prazeres, bem-estar, emoções, conforto. Resultando em uma vida 

momentos valorosos, podemos incluir as dinâmicas de grupo e a as atividades lúdicas, 

que combinadas, passam a ser um repertório de extrema importância no seio social, e 

amplia a capacidade das crianças e adolescentes de abstraírem sua realidade, de 

somarem esforços com um único objetivo, trabalhando em equipe e quebrar o 

paradigma da individualidade tão presente hoje. 

 

 

Campeonatos – O importante aqui não é o resultado, mas sim ver como a 

equipa está a evoluir e ganhar entrosamento formando uma equipa forte e consistente. 

A competição não se encerra apenas nas fronteiras das práticas esportivas corporais, 

mas assume e transcende à plenitude da própria condição humana e de humanização 

ao reconhecer os competidores competindo. Visando a totalidade do sujeito, cuja 

emoção, pensamentos e ações, distingue sua identidade, individualidade, limites e 

diversidade, a partir de trocas recíprocas de experiências na aprendizagem e 

cooperação. 

Favorecer no ambiente das ações que o individual seja suspenso em função do 

coletivo, sem negar a individualidade e participação em todo o processo como agentes 

responsáveis pela ação, autonomia reconhecida na dependência de forma inseparável, 
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possam exercê-la com liberdade e formar uma reflexão crítica; e, pluralidade cultural 

preservando, valorizando e respeitando as diversas manifestações culturais. 

 

 

Torneios – Ao competir nos desafiamos, nos conhecemos melhor, saímos da 

zona de conforto, reconhecemos nossas habilidades e áreas de oportunidade para 

melhorias técnicas ou mesmo psicológica. Valorizando a participação ativa dos 

atendidos em todo o processo do evento, garantindo sua interferência como agente 

construtor e responsável pela co-gestão, co-responsabilidade e integração, de tal 

modo, que favoreça seu comprometimento, gerenciando situações de interesses 

individuais e coletivos a assim os torneios possam contribuir para a aquisição de 

valores como cooperação, solidariedade, convivência, entre outros. 
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9) REALIZAÇÕES 

 

Apresentações – Acompanhar o desenvolvimento da criança como uma 

manifestação espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem perder jamais o 

caráter de interação e de promoção de equilíbrio entre ela e o meio ambiente. A arte, 

no geral, se conecta às nossas emoções e pode auxiliar a entender as situações o do 

desenvolvimento do indivíduo, da formação de seu senso crítico e afetivo as 

apresentações artísticas vem despertar a capacidade criadora. 

Fazer uso das linguagens artísticas (teatro, dança, música e artes visuais) que 

são carregadas de sentidos e fazem parte da condição humana, para desenvolver nas 

crianças e adolescentes a capacidade de se relacionar, de sentir e de assumir uma 

consciência crítica, as apresentações artísticas são relevantes em seu processo de 

formação, buscando ampliar o conhecimento e sensibilidade dos atendidos tornando-os 

indivíduos criativos e dinâmicos inseridos no contexto da sociedade. 

 

 

Passeios – A importância dos passeios institucionais para os atendidos e de 

grande importância pois favorecem a cultura e o lazer que muitas vezes as famílias não 

possuem condições de realizar. Os passeios institucionais são eventos pedagógico que 

consolidam o aprendizado. Os educandos constroem expectativas pelas excursões e 

passeios, aguardando com ansiedade esses momentos. 

 Dentro das ações os usuários têm as atividades semanais que vislumbram 

mobilizar atributos para a construção coletiva, reconhecimento de suas capacidades e 
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o direito de fazer escolhas, experimentando condições de igualdade para que possam 

construir o coletivo, abaixo na grade horária que contempla além da organização 

temporal, as questões voltadas para a organização do tempo, estudo e obrigações que 

as crianças e os adolescentes devem aprender a lidar e a conviver e a organizar seu 

tempo de acordo com as aptidões e gostos que têm. 

 

 

Encontro com as Famílias – Momento para trabalhar as questões internas 

institucionais bem como o desenvolvimento das atividades oferecidas 

institucionalmente, participação e envolvimento dos atendidos e demandas internas e 

assinatura das fichas avaliativas bimestrais do desenvolvimento dos atendidos nas 

atividades oferecidas e informar as benfeitorias realizadas para o público atendido no 

serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o encontro visa demostrar que a 

participação das famílias é fundamental para um bom rendimento e desenvolvimento 

individual, e que este fator tem impacto para o progresso quanto a interferência positiva 

e adequada da família e essa presença se faz sentir posteriormente na vida adulta. 

Trabalhar com as famílias as questões internas institucionais, repasse de informações 

para a família, atendimentos específicos nas áreas de psicologia, serviço social e 

nutrição, bem como atendimentos pedagógicos com as famílias dos atendidos. O 

interesse pela educação das crianças e adolescentes é o elo mais forte que pode 

existir entre pais ou responsáveis e Instituição. Trata-se de uma oportunidade para 

entender melhor o clima organizacional do local ajudando a aproximar pais e 

educadores. 
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Dentista – O Atendimento Odontológico aconteceu semanalmente as segundas 

feiras, de fevereiro a dezembro, este atendimento é para as crianças e adolescentes 

atendidos no Cantinho do Girassol em Parceria com o Centro Espirita Nossa Senhora 

da Glória Asa Norte para tratamento dentário com acompanhamento de dentistas 

especializados gratuito, onde as crianças fazem todo atendimento odontológico e 

acompanhamento até encerramento de tratamento, quando é encaixado outra criança 

até o termino de todo o tratamento. 

 

 

Aniversariantes do mês – Comemoração trimestral e Festividade para as 

crianças e adolescentes atendidos no SCFV e Educação com festa de aniversário para 
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os aniversariantes com bolo confeitado, refrigerante e entrega de lembrancinhas com a 

participação dos pais e educadores além da socialização entre as crianças e 

adolescentes um momento de integração e alegria. É pelo ritual da festa que eles 

entendem que agora entram em outra idade, além disso este é um momento de 

socializarem, brincarem e fortalecerem os laços com os amigos, que são etapas 

importantes no desenvolvimento social e pessoal. E essa forma de marcar a passagem 

do tempo faz com que as crianças e adolescentes se sintam amados e valorizados. 

Esta festa acontece trimestralmente. 

 

 

Abaixo estão elencadas as algumas das atividades desenvolvidas em ordem 

cronológica com as crianças e adolescentes assistidas pelo Cantinho do Girassol: 

 

Jornada pedagógica 01/02 a 09/02 – Foram realizadas diversas dinâmicas pelos 

educadores, reflexões, palestras e oficinas como “Sinais de Alerta para Violência na 

Criança e Adolescente” (Dra. Tatiana - Pediatra do PAV – Programa de Pesquisa, 

Assistência e Vigilância a Violências); Projetando 2018 com o Psicossocial (Aparecida 

Pignata e Vanessa Morais); Mediação de Conflitos (Valdeci – Justiça Comunitária); 

Desenvolvimento Pessoal por meio do Empreendedorismo (Sandra); Apresentação dos 

produtos de limpeza (HELBOM); Fluxo de Atendimento no CRAS (Ricardo – CRAS 

Ceilândia Sul); Oficina Pedagógica de Ceilândia “ Brinquedo Cantado” (Profª Thaís - 

SEDF); A Importância do Brincar ( Gestores Márcia, Thiago e Geane- CREC/ SEDF). 

Tivemos a participação do Pastor Carlos com a apresentação do tema e lema da 
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IECLB para 2018 “ Igreja, Economia, Política”  acompanhado e iluminado pelo Lema 

bíblico: Eu sou o SENHOR, teu Deus (Êxodo 20.2a) e assuntos gerais administrativos 

(Coordenador Geral – Marcos Ritzmann) -Cantinho do Girassol – Parcerias.  

 

 

Semana de adaptação 15/02 a 02/03 – Foram realizadas diversas atividades de 

adaptação e sondagem das aprendizagens para as crianças. Obtiveram uma boa 

adaptação, muitas crianças já acostumadas sendo oriundas de outras instituições. Foi 

uma adaptação tranquila. 

 

Reunião com responsáveis pelas crianças 09/03 – Foi realizada a primeira reunião 

com os responsáveis pelas crianças do Cantinho do Girassol. Foi apresentada toda a 

equipe da instituição, o trabalho desenvolvido, o regimento interno, foi reproduzido o 

áudio de Mário Cortella sobre família e escolarização e logo após os responsáveis se 

dirigiram às salas de seus filhos para conversa com as professoras e monitoras. 

 

Cantinho do girassol 46 anos 17/03 – Uma manhã divertida em comemoração aos 46 

anos do Cantinho do Girassol e aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e 

março juntamente com homenagem aos parceiros e doadores. Tivemos apresentações 

com a participação das crianças, foram servidos bolo e refrigerante para todos que 

estiveram presentes. As crianças se divertiram com a cama elástica, pula pula, circuito 

pedagógico, pintura de rosto, balão mania e sorvete. 
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Semana de conscientização do uso sustentável da água 19 a 23/03 – Uma semana 

fortalecendo o que já está sendo trabalhado diariamente com as crianças sobre o uso 

consciente e o racionamento da água. 

 

Dia do circo 27/03 – Neste dia todas as professoras receberam as crianças 

fantasiadas de palhaços e foi comemorado o aniversário de Ceilândia e o dia do circo 

com apresentações no salão de festas da instituição. As crianças demonstraram muita 

alegria durante as apresentações. 

 

Festa da páscoa  28/03 – Foram realizadas apresentações em comemoração à 

páscoa e entrega de lembranças confeccionadas pelas educadoras. Todas as crianças 

estavam com orelhinhas de coelho, muito lindas. 

 

Contação de história 06/04/2018 – Foi realizada a contação de história pela 

professora Neide/FAC. As crianças interagiram com as histórias, um rico momento. 

 

Dia de formação 18/04/2018 – Um dia de formação dos profissionais da Educação 

Infantil onde no turno matutino foi realizado na EAPE sobre a VI Plenarinha “Universo 

da Criança” e Semana do Bebê. No período vespertino foi reproduzido o filme 

“Território do Brincar” e logo após aconteceu uma conversa com comentários sobre o 

filme e trazendo também para a realidade da instituição. 
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Festa do índio 19/04/2018 – Neste dia aconteceu a festa em comemoração ao dia do 

índio com apresentações, comida típica e muita música. 

 

Teatro para bebês 25/04/2018 – Foi realizada a apresentação do grupo de teatro 

Psoas e Psoinhas com a peça “Amana, Dança para Bebês” em duas sessões para as 

crianças de 01 e 02 anos onde foi incrível a participação e interação das crianças junto 

à peça. As professoras a tarde participaram da oficina com o mesmo grupo, uma 

oficina de relaxamento que pode ser adaptada às crianças. 

 

Visita ao museu 27/04/2018 – As crianças do maternal II tiveram uma tarde incrível 

onde foram visitar o Museu Nacional da República para ver e conhecer os indígenas 

YAWALAPITI com a exposição ENTRE TEMPOS que trata-se de um projeto inédito 

que conta com fotografias do premiado fotógrafo francês Olivier Boëls, registradas no 

decorrer de 5 anos. Diferente de outras exposições, não se trata de um trabalho sobre 

indígenas, mas com eles. Uma proposta pedagógica especial, pois as crianças e 

professores tiveram a oportunidade de conhecer a riqueza cultural deste povo contada 

pelos próprios indígenas. Uma verdadeira aula cultural. 

 

Semana de literatura infantil 20/04 a 27/04/2018 – Momentos lindos na instituição em 

que cada turma trabalhou uma história, confeccionam livros e apresentaram as 

histórias as outras turmas, pais das crianças da turma da vez e funcionários da 
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instituição. E detalhe, as histórias tiveram diversos lugares da instituição para as 

apresentações. 

 

Unidade didática do mês de maio 01/05 a 30/05/2018 – Foram desenvolvidas 

atividades de acordo com a unidade didática com o tema “Trabalhando e Construindo o 

Universo da Criança”. 

 

Cinema 04/05/2018 – Um dia muito especial onde as crianças foram ao Cineflix do 

Shopping JK assistir ao filme “Pedro Coelho” financiado pelo grupo CDL (Câmara dos 

Dirigentes Lojistas) com transporte e lanche pagos pelo Cantinho do Girassol. As 

crianças demonstraram muita alegria com este passeio. 

 

 

Dia letivo temático 09/05/2018 – Neste dia as famílias foram convidadas a 

participarem do Momento Cultural com apresentações das crianças sobre “Direitos da 

Criança e do Adolescente”.  

 

Semana de literatura infantil 02/05 a 11/05/2018 – Momentos lindos na instituição em 

que cada turma trabalhou uma história, confeccionam livros e apresentaram as 

histórias as outras turmas, pais das crianças da turma da vez e funcionários da 

instituição. E detalhe, as histórias tiveram diversos lugares da instituição para as 

apresentações.  
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Semana de educação para a vida 07/05 a 12/05 – A Semana de Educação para a 

Vida teve como tema “Família, Projeto de Deus” onde foi trabalhado o respeito, a 

confiança, o amor e outros valores que fazem parte da família como as diferenças, a 

união e etc. 

 

Festa da família 12/05/2018 – Foi realizada a festa da família com grande participação 

dos pais onde interagiram nas oficinas de dança, desenho livre, pintura de rosto, balão 

mania, cama elástica, apresentações das crianças e também tivemos sorvete e 

cachorro quente com refrigerante. Foi bem animada a festa da família. 

 

Capoeira 07/06 – As crianças e adolescentes do Serviço de Convivência realizaram 

uma apresentação de capoeiras para as crianças da educação infantil, elas ficaram 

muito contentes. 

 

Baile caipira 12/06 – Neste dia foi realizado o baile caipira onde as crianças 

candidatas a reis e rainhas foram coroadas assumindo o reinado da sala para continuar 

concorrendo para o reinado do Cantinho. 

 

Visita da CDL 06/06 – Neste dia recebemos os visitantes da Câmara dos Diretores 

Lojistas com muita alegria onde as crianças apresentaram coral do “Muito Obrigado”, 

música do mosquito da dengue e mais agradecimentos com entrega do livro 

confeccionado pelas turmas do maternal II sobre o filme do ”Pedro Coelho”. 

 

Dia de formação 20/06 – Foi realizado na CCC da Guariroba no período matutino o dia 

de formação dos profissionais da educação com oficinas de música, brincadeiras 

indígenas, brincadeiras de rua e brincadeiras africanas e no período vespertino no 

Cantinho do Girassol um estudo do Guia da Plenarinha onde as educadoras 

apresentaram cada tópico por meio de brincadeiras. Foi um dia bastante produtivo. 

 

Karatê 26/06 – As crianças e adolescentes do Serviço de Convivência realizaram uma 

apresentação de Karatê para as crianças da educação infantil. As crianças amaram. 
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Festa dos aniversariantes 29/06 – Neste dia aconteceu a festa dos aniversariantes 

com toda a educação infantil reunida. Foi uma festa muito bonita e animada com 

apresentação especial das monitoras e a presença dos pais dos aniversariantes de 

abril, maio e junho. Teve bolo com refrigerante e lembrancinha para os aniversariantes. 

 

Reunião bimestral de pais – Neste dia foi realizada a reunião bimestral com os 

responsáveis dos alunos para assuntos referentes ao desenvolvimento das crianças 

em geral e demais assuntos de rotina. 

Festa junina 07/07 – A festa junina foi realizada na tarde de sábado no Cantinho do 

girassol com muita animação. Teve comidas típicas, brincadeiras, danças folclóricas, 

bazar e exposição de trabalhos das crianças e do curso de corte e costura. A 

participação das famílias foi excelente. 
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Recesso escolar 14/07 a 24/07 – Neste período aconteceu o recesso escolar das 

crianças. O período de recesso dos professores e monitores foi de 14/07 a 22/07. 

Semana pedagógica 23/07 e 24/07 – Nestes dois dias aconteceram palestras 

(Coaching Vanessa Ministro sobre a Constelação Sistêmica e Professor Simão de 

Miranda “ Professor, não deixe a peteca cair”), coordenações pedagógicas para 

organização do trabalho, assuntos administrativos com o coordenador geral Sr. Marcos 

Ritzmann e Letícia. 

Volta às atividades 25/07 – Neste dia iniciou-se o segundo semestre letivo com o 

retorno às atividades normais.  

Período de adaptação 25/07 a 27/07 – No período houve a adaptação das crianças 

com muita alegria. 

Oficina de prevenção de acidentes – 02/08 a 30/08 – Durante todo o mês de agosto, 

nas quintas-feiras, as professoras e algumas monitoras participaram da Oficina de 

Prevenção de Acidentes na Infância e Adolescência na Escola de Saúde do Estudante.  

Teatro para bebês 07/08 e 08/08 – Nestes dois dias o grupo de teatro “La Casa 

Incierta” esteve presente na instituição com a apresentação da peça “Pupila D’Água” 

para toda a Educação Infantil.  

Passeio da gincana 15/08 – Neste dia aconteceu o tão esperado passeio da gincana 

que as crianças estavam aguardando. O passeio foi à Pousada dos Angicos onde as 

crianças se divertiram muito com o delicioso banho de piscina, caminhada e 

brincadeiras. 
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Dia do folclore 22/08 – Em comemoração ao folclore brasileiro foram realizadas 

diversas apresentações referentes ao tema. As crianças amaram. 

 

Semana da educação infantil 20/08 a 24/08 – Nesta semana foram realizadas 

diversas atividades como contação de histórias, circuito pedagógico, teatro, gincana e 

muitas brincadeiras em comemoração à Semana da Educação Infantil no Cantinho do 

Girassol. Também teve lanches especiais onde as crianças “fizeram a festa”, pois 

gostaram muito. 

 

Plenarinha 28/08 – No dia 28/08 foi realizada a VI Plenarinha no shopping JK de 

Taguatinga com muita animação onde as crianças do Maternal II do Cantinho do 

Girassol apresentaram a peça musical “A Lenda do Boi” (Boi do Piauí), assistiram à 

contação de histórias e visitaram os estandes do circuito de Ciências. 

 

Sabin 06/09 – Neste dia, profissionais do Instituto SABIN realizaram no Cantinho do 

Girassol o mutirão para exames de sangue e fezes das crianças totalmente grátis. 

 

Dia da pátria 06/09 – O dia da Pátria foi comemorado com muita alegria, iniciando com 

o momento cívico e logo após uma caminhada pela instituição anunciando o dia com 

bandeiras, viseiras e muita música 

 

Sabin 14/09 – Dia de vacinação antigripal para as crianças que não participaram da 

campanha da gripe do GDF.  

 

Semana do trânsito 17 a 21/09 – Uma semana cheia de atividades lúdicas sobre o 

trânsito com todas as crianças da Educação Infantil. 

 

Inclusão 18/09 – Neste dia aconteceu a gincana da pessoa com deficiência na quadra 

de esportes do Cantinho com brincadeira de corda na cadeira de rodas, corrida de uma 

perna só, descoberta de objetos pelo tato de olhos vendados e muita música. 
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Simulação no trânsito 20/09 – Foi realizado na quadra de esportes do Cantinho a 

simulação no trânsito onde também foi colocado em prática alguns momentos do curso 

de prevenção de acidentes (EAPE) como reconhecimento do semáforo, algumas 

placas, os gira cars e velocípedes foram usados para simular os carros na pista e faixa 

de pedestres onde também foi destacado a luta da pessoa com deficiência com a 

criança atravessando a faixa na cadeira de rodas. Foi um momento bastante proveitoso 

para todos. 

 

Dia do trânsito 25/09 – Nesta manhã aconteceu mais uma simulação no trânsito, onde 

as crianças prestaram bastante atenção na faixa de pedestre na qual educadoras e 

alunos simularam a passagem com segurança e também cantaram algumas músicas 

sobre o trânsito. 

 

Festa dos aniversariantes 27/09 – Uma tarde bastante agradável com todas as 

crianças na festa dos aniversariantes dos meses de julho, agosto e setembro. Estavam 

presentes alguns pais dos aniversariantes que foram convidados para prestigiá-los. A 

festa foi bem animada com apresentações das monitoras, todos cantaram os parabéns 

e foi servido bolo com refrigerantes e os aniversariantes receberam lembrancinhas 

(garrafinha d’água). 
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Unidade didática do mês de outubro 05/10 a 31/10 – As atividades foram 

desenvolvidas de acordo com a unidade didática com o tema “Mundo da Criança”. 

 

Reunião de pais 05/10 – Foi realizada a reunião bimestral de pais para assuntos 

gerais de rotina e aprendizado das crianças com exposição por turmas dos trabalhos 

realizados no bimestre com assinatura da ficha de avaliação da criança juntamente 

com a pesquisa de satisfação enviada pela SEDF e supervisionada pela gestora Márcia 

da CREC. 

 

Semana da criança 08 a 11/10 – Uma semana repleta de diversas brincadeiras. 

 

Festa das crianças 11/10 – Foi comemorado o dia da criança com muita alegria na 

parte da manhã com desfile das crianças representando suas turmas. A tarde as 

crianças foram para a quadra de esportes do Cantinho onde se divertiram bastante no 

pula pula, cama elástica e no tobogan. Todas as crianças receberam uma 

lembrancinha (fantoche do palhacinho com balinhas e chocolates). 

 

Contação de histórias 19/10 – Os alunos do curso de pedagogia do 1º semestre da 

faculdade Projeção direcionados pelo professor Alexandre apresentaram uma 

maravilhosa história da Bela Adormecida com personagens super caracterizados, as 

crianças se surpreendiam à medida em que os personagens entravam na história. 

Linda história! E no final as crianças receberam pirulitos. 
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Dia de formação 24/10 – Neste dia os profissionais da Educação Infantil do Cantinho 

do Girassol participaram do dia de formação, maravilhoso, cheio de aprendizagem na 

EAPE “ 1ª Bienal de Ludicidade - Diversidade: Vivência no brincar”. Participaram da 

Roda de Conversa “Olhares Diversos – A Diversidade na Linguagem de Arte”, da 

palestra “Respeito às Diferenças: uma utopia? Uma proposta de Acolhimento e 

Ludicidade” e das oficinas “ Pitadinhas das Oficinas Pedagógicas”. 

 

Feira cultural 27/10 – Neste dia foi realizada a nossa feira cultural, onde alguns 

parceiros ofertaram oficinas: Boneco de Capim, Corte de cabelos e escova com os 

alunos e professora do curso de cabelereiro da Creche Frederico Ozanan, Instituto 

Sabin com exames de impedância e outros, a faculdade Projeção com o auxílio 

Jurídico, Defensoria pública, CPF nas Escolas com os Correios, auriculoterapia, e 

diversas apresentações das crianças e educadores,  cozinha experimental, exposição 

dos trabalhos do ano, plenarinha e experiências em ciências. 

 

Alimentação 31/10 – Foram realizadas apresentações sobre a alimentação como 

demonstração de alimentos e suas funções, feirinha com exposição de alguns 

alimentos mais frequentes, homenagem às merendeiras do Cantinho do Girassol e 

música sobre o tema.  

 

Unidade didática do mês de novembro 02/11 a 20/11 – As atividades foram 

desenvolvidas de acordo com a unidade didática com o tema “Respeito à Diversidade e 

Luta pela Igualdade”. 

 

Curso comunicação interativa - dias 05, 12 e 13/11 – Foram três dias maravilhosos 

de palestras, conversas e oficinas para a equipe técnica e algumas monitoras sobre a 

comunicação interativa, comunicação não violenta, sentimentos, como observa-se uma 

situação e como ela é interpretada, como escutar o outro e etc. Foram realizadas 

oficinas que ajudam a lidar com situações do dia a dia. 
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Reunião de pais 09/11 – Foi realizada neste dia uma reunião com os responsáveis 

das crianças do Maternal II para tratar de assuntos referentes a confraternização de 

encerramento, pois as crianças do Maternal II encerram suas atividades no final de 

2018, conforme SEDF as crianças devem ingressar na escola. Então ficou confirmada 

a confraternização para o dia 08/12 com muitas brincadeiras envolvendo educadoras, 

crianças e responsáveis. 

 

Semana da consciência negra 19 a 23/11 – Uma semana com diversas atividades 

sobre a consciência negra, chamando a atenção para o respeito ao próximo, 

preconceito, racismo e as diferenças. 

 

Dia letivo temático 20/11 – Um dia de apresentações referentes ao Dia Nacional da 

Consciência Negra com exposição de alguns trabalhos referentes ao tema e muita 

música. 

 

Semana de mobilização contra o mosquito da dengue 26 a 29/11 – Nesta semana 

foram realizadas diversas atividades para a prevenção a dengue como contação de 

histórias, teatro musical, caminhada, confecção de cartazes, exposição de trabalhos 

referentes ao tema e entrega de folders. 
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UNIDADE DIDÁTICA DO MÊS DE DEZEMBRO 01 a 21/12 – As atividades foram 

desenvolvidas de acordo com a unidade didática com o tema “Natal Resgatando 

Valores”. 

 

Confraternização do maternal II 08/12 – Uma manhã especial e muito divertida com 

as turmas do Maternal II e suas famílias, pois estas turmas encerram neste ano as 

suas atividades no Cantinho do Girassol. Foi uma manhã com apresentações, 

brincadeiras, animação com o palhaço Psil, brinquedos infláveis, entrega de 

lembrancinhas e um delicioso e farto lanche. Emocionante ver as crianças felizes 

brincando e o reconhecimento das famílias ao trabalho realizado durante o período em 

que os filhos ficaram na instituição.  

 

Conselho de classe 10/12 – No dia 10 de dezembro foi realizada às 14h sob a direção 

da coordenadora pedagógica Luzenir Pereira Bonfim a reunião com as professoras da 

Educação Infantil do Centro Social Luterano Cantinho do Girassol com o objetivo de 

realizar o Conselho de Classe do segundo semestre referente às turmas onde alguns 

tópicos foram destaques como comentários sobre algumas demandas do conselho de 

classe do primeiro semestre encaminhadas ao psicossocial, desenvolvimento das 

turmas, objetivos alcançados, desfralde, adaptação das turmas, disciplina, 

relacionamento com as famílias e entre as equipes de salas (professoras e monitoras). 

O Conselho de Classe ajuda muito no desenvolvimento do trabalho no decorrer do ano, 

pois é um momento onde são compartilhadas as dificuldades, experiências e sugestões 

para melhoria do trabalho em geral. 

 

 FESTA DOS ANIVERSARIANTES 13/12 

Neste dia foi realizada a festa dos aniversariantes dos meses de outubro, novembro e 

dezembro com apresentações das monitoras, brincadeiras com os pais dos 

aniversariantes, muita música, bolo com refrigerante e entrega de lembrancinha aos 

aniversariantes. 
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Reunião de pais 14/12 – Foi realizada neste dia a última reunião bimestral do ano de 

2018 com os responsáveis das crianças para últimos informes, entrega dos portfólios, 

avaliações e outros trabalhos. 

 

Apresentação e almoço de natal 14/12 – As crianças tiveram uma manhã cheia de 

surpresas começando com uma linda apresentação da peça de Natal com as 

professoras e algumas crianças. Logo após foi realizada a ceia de natal das crianças, 

um almoço especial e delicioso com sobremesa.  As crianças ficaram felizes com este 

momento de confraternização onde as crianças do berçário, maternal I, II e educadoras 

se reuniram para o almoço. 

 

 

Festa de natal das crianças 15/12 – Uma manhã de muita alegria onde tivemos 

diversas apresentações de Natal com crianças e educadores, reflexão de natal com o 

pastor Alberto da Comunidade Luterana de Brasília, O coordenador geral Sr. Marcos, a 

diretora Terezinha e a educadora Tayane representando todos os funcionários. No final 

todas as crianças se dirigiram às suas salas esperando o Papai Noel para a entrega 

dos presentes. Foi tudo lindo e emocionante.  

 

Semana de jogos e brincadeiras 17 a 21/12 – Foi uma semana bem tranquila de 

encerramento das atividades com muitas brincadeiras e jogos dirigidos e no último dia 

algumas crianças receberam presentes (roupas e brinquedos doados). Ficaram felizes 

com a surpresa. 
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10 PROJETOS REALIZADOS EM 2018 

 

Neste período foram desenvolvidos e articulados diversos projetos para os 

atendidos e suas famílias e para a comunidade local de Ceilândia sendo estes: 

 

Projeto Costurando Novos Caminhos – Teve como objetivo principal a 

geração de renda das famílias e intuito de oportunizar as famílias atendidas a 

complementação de renda familiar e despertar do empreendedorismo com a duração 

de um ano. Com objetivo de formar no mínimo 80% dos participantes, conseguimos ao 

final formar 19 das 20 pessoas inscritas nesta área de profissionalização, este projeto 

foi desenvolvido em parceria com o Instituto COOPERFORTE. 

 

Projeto Fênix – Garantir a melhora na qualidade de vida de adolescentes e 

jovens de Ceilândia como seres em processo de formação, disponibilizando ações 

voltadas para as áreas de esporte, com o projeto de campeonato de verão, cultura, e 

projeto de inclusão digital, com o intuito de não só fortalecer a instituição como também 

intensificar o vínculo com crianças e adolescentes atualmente atendidos por essa 

entidade. Cobertura da quadra poliesportiva, construção de arquibancada, reforma 

geral da quadra, aquisição de material e vestuário esportivo, aquisição de novos 

computadores, reforma da sala de informática e aquisição de Van para o transporte dos 

atendidos para diversas instâncias: atendimento odontológico, competições esportivas, 

exposições de trabalhos confeccionados pelos nossos atendidos dentre outras 

necessidades externas, este projeto foi realizado com a parceria do CDCA. 

 

Projeto Famílias Fortes PFF – Visa o bem-estar da família a partir do 

fortalecimento dos vínculos familiares e do desenvolvimento de habilidades sociais. 

Tendendo a afasta-los de condutas de risco, buscando despertar nos jovens e 

familiares a buscarem maneiras eficazes de comunicação e relacionamento. Buscando 

a redução da agressividade e comportamento, de isolamento social, melhora da 

integração entre pais e filhos, melhor rendimento escolar e maior interesse e 

envolvimento dos pais na rotina dos filhos e redução do abuso de substâncias. 
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Projeto Mulheres Fortes PMF – Proporcionar reflexão, sensibilização, 

prevenção e cuidados voltado a mulheres em situação de risco e vulnerabilidade para 

as violências. Contribuir com o empoderamento e construção da autonomia e cidadania 

da mulher. 

 

11 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

A educação alimentar e nutricional é fundamental em instituições de educação 

infantil para a promoção de hábitos saudáveis. Pois é nos primeiros anos de vida que 

formamos nossos hábitos alimentares, além disso, nesse período a criança fica muito 

vulnerável as influências externas. 

A Alimentação Escolar é parte integrante do processo pedagógico e para o 

desenvolvimento integral da criança, onde o nutricionista tem papel fundamental. 

A nutrição na escola tem a finalidade de proporcionar as crianças uma 

alimentação saudável tendo como base à elaboração de cardápios equilibrados com a 

oferta de alimentos nutritivos e saborosos, considerando as necessidades específicas 

da faixa etária atendida.  

O ato de comer é uma necessidade básica do ser humano, mas saber se 

alimentar saudável e corretamente é algo que necessita de aprendizado. É nesta fase 

que ocorre a formação dos hábitos alimentares que levamos para toda a vida, por isso, 

é imprescindível a educação nutricional. 

Em 2018 foram atendidas crianças de 01 a 03 anos em situação de risco 

nutricional, econômico e afetivo, em virtude de estarem expostas a moradias 

inadequadas, com precárias condições de salubridade e higiene; ambientes 

promíscuos e baixa, ou nula renda familiar.  

 

Os principais objetivos da educação alimentar e nutricional que o Cantinho 

determinou de comum acordo foram: 

 Diagnosticar o perfil nutricional das crianças atendidas pela Instituição; 
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 Elaborar estratégias de educação nutricional para promoção da saúde como 

ferramenta de mudanças no ambiente escolar para formação de hábitos 

alimentares saudáveis; 

 Informação sobre o perfil Nutricional das crianças aos responsáveis para a 

promoção da saúde; 

 Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio, respeitando os hábitos 

alimentares, incluindo alimentos de origem animal, vegetal e mineral, 

baseando-se na observação da aceitação dos alimentos e restrições 

alimentares e as atividades de seleção, compra, armazenamento, 

quantidades de produtos a serem adquiridos, produção e distribuição dos 

alimentos, zelando pela qualidade dos produtos, observadas as boas 

práticas higiênicas e sanitárias; 

 Planejar, supervisionar e avaliar a adequação das instalações físicas, 

equipamentos, utensílios e os serviços de alimentação e nutrição; 

 Conhecer a população-alvo e suas deficiências e necessidades nutricionais, 

comportamento, peculiaridades, hábitos alimentares, nível socioeconômico e 

outros aspectos relevantes; 

 Identificar crianças portadoras de patologias e deficiências associadas à 

nutrição, para o atendimento nutricional adequado;  

 Articular-se com a direção e com a coordenação pedagógica da escola para 

o planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e 

nutrição; 

 Participar das ações relativas ao diagnóstico, avaliação e monitoramento 

nutricional das crianças;  

 Coordenar, supervisionar e executar programas de educação permanente 

em alimentação e nutrição para a comunidade escolar; 

 Atualização do Manual de Boas Práticas para serviço de alimentação de 

fabricação e controle para UAN. 

 

A meta a ser alcançada com estes procedimentos foram a de diminuir a fome e a 

desnutrição, problemas sociais, casos de obesidade e doenças crônicas em crianças, 
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como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, câncer e outras. A educação 

alimentar e nutricional é uma forma da escola ser um agente de mudanças e 

transformação para as crianças. 

 

 Para alcançar os resultados previstos seguimos o seguinte cronograma: 

 Identificação do população-alvo e suas deficiências e necessidades 

nutricionais, comportamento, peculiaridades, hábitos alimentares, nível 

socioeconômico e outros aspectos relevantes através da matrícula; 

 Realização da avalição antropométrica nas crianças (1º semestre); 

 Projeto medida certa com os colaboradores. Com objetivo de melhorar os 

hábitos alimentares dos funcionários por meio de ações educativas e 

adaptáveis a realidade com o intuito de melhoria da qualidade de vida do 

trabalhador e sua produção. 

 Projeto comer bem, que mal tem! Partindo do pressuposto de que a creche é 

um espaço propício para promover a saúde, a formação de valores e hábitos 

saudáveis (e entre eles o da alimentação), o projeto “Comer bem, que mal 

tem” surge como um artifício a contribuir para conscientização de nossos 

crianças nas escolhas que envolvem sua alimentação.  Coletivamente, as 

crianças sentem-se motivadas a degustarem alimentos variados e 

saudáveis. Dessa maneira, o projeto fomentará a criação de bons hábitos 

alimentares pelas crianças. Espera-se que, a fim de conferir amplitude ao 

projeto, as famílias espontaneamente participem ajudando dando 

continuidade nas suas casas.  

  Brincando e aprendendo na Feira! Pretendemos com isso oferecer às 

crianças oportunidades para descobrirem a importância das frutas, legumes 

e verduras em nosso organismo. Assim, este Projeto através de brincadeira 

visa ensinar o valor de uma boa alimentação, dando ênfase as frutas, 

verduras e hortaliças.  

 Oficina do Mesa Brasil no Cantinho do Girassol com o tema 

reaproveitamento de alimentos com participação de outras instituições; 
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 Parceria com psicossocial no projeto trabalhando as diversidades com 

adolescentes; 

 Parceria com psicossocial no projeto famílias fortes; 

 Feira cultural com preparações de receitas para degustação; 

 Realização da avalição antropométrica nas crianças (2º semestre); 

 

12 ATIVIDADE PSICOSSOCIAL 

 

 Foram realizados encaminhamentos para o CRAS - Centro de Referência e 

Assistência Social, Conselho Tutelar e agência de emprego. Esses encaminhamentos 

foram de famílias com casos de negligência, denúncia e violação de direitos da criança 

e adolescente. 

 

 Visitas domiciliares, algumas acompanhadas pela psicóloga, coordenadora 

pedagógica e estagiarias de Serviço Social, visitas para averiguar questões de evasão 

escolar, condições sócias econômicas, denúncias dentre outras. 

 

O atendimento psicossocial é desenvolvido por meio de ações ou serviços 

oferecidos individualmente e em grupos (crianças e adolescentes), incluindo a família, 

a escola e aos funcionários. Busca-se trabalhar preventivamente a promoção da saúde 

mental e do bem-estar e melhorar o processo de ensino-aprendizagem em seu aspecto 

global: cognitivo, emocional e social, com uma atuação mais próxima, acolhedora e 

compreensiva, promovendo a escuta e o acolhimento aos grupos e aos indivíduos. 

O Serviço Psicossocial do Cantinho do Girassol realiza acompanhamento de 

casos, elabora relatórios técnicos, proporciona suporte social e psicológico às famílias, 

realiza visitas domiciliares e institucionais, planeja e avalia ações desenvolvidas nos 

trabalhos de grupos, elabora o plano de intervenção voltado às crianças e seus 

familiares em situação de risco e/ou vulnerabilidades, contribui para a denúncia e a 

resolução de demandas relacionadas com maus-tratos, exploração sexual e 

negligências vivenciadas pelas crianças e adolescentes, supervisiona e avalia os 

trabalhos desenvolvidos pelas estagiárias, realiza reunião de estudos temáticos 
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envolvendo professores e a equipe pedagógica, busca o fortalecimento da rede de 

apoio como Conselho Tutelar, CRAS, DPCA e unidades de saúde, elabora e executa 

programas de orientação sociofamiliar visando prevenir a evasão escolar e, por fim, 

exerce as demais atribuições inerentes à função da psicologia e do serviço social. 

No decorrer do ano ocorreram vários atendimentos psicossociais com as 

famílias, crianças, adolescentes e colaboradores da instituição, foi proporcionado um 

espaço de escuta, de acolhimento e de elaboração e reflexão abarcando várias 

demandas que surgiram, encaminhamentos pelas coordenações pedagógicas ou de 

forma espontânea. 

Na semana pedagógica, após apresentação, foi trabalhado com os 

colaboradores o tema “A família ideal”, com objetivo de integrar a equipe e estimular a 

discussão de temas relacionados a vivencia de cada profissional, além de valorizar o 

trabalho em equipe e a importância do planejamento de trabalho. 

Recebemos na Instituição a visita de representantes das instituições sociais 

parceiras do Instituto Sabin, que vieram de outros estados para conhecer o trabalho do 

Cantinho do Girassol, segundo o Gerente Executivo Fábio Deboni do Instituto, fomos 

referenciados como uma das Instituições mais preparadas para repassar o fluxo de 

atendimento com as crianças, adolescentes, famílias e colaboradores, na solicitação 

dos exames, mutirão saúde e vacinação. Participamos da primeira reunião no Instituto 

Sabin, para o recebimento da placa do Projeto Criança e Saúde, afirmando a parceria 

por mais 24 meses. 

Segue abaixo os acompanhamentos realizados pelo psicossocial e atividades 

desempenhadas:  

 Continuação da parceria com o dentista Alex, para atendimento gratuito com 

as crianças e adolescentes do Cantinho. 

 Realização de acolhimentos com famílias para renovação de matrículas da 

educação infantil e SCFV, com orientações sobre excesso de faltas, 

atualizações de dados cadastrais, preenchimento do questionário 

psicossocial e ficha de saúde de cada educando, alerta sobre atrasos na 

chegada e saída das crianças na instituição. Dentre esses atendimentos 

também houveram a necessidade de assinaturas de termos de 
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responsabilidade de algumas famílias, alertando sobre o excesso de faltas 

dos educandos. 

 Orientar famílias sobre recebimento e recadastramento do bolsa família, 

informações sobre como proceder para a inclusão dos filhos na Instituição, 

busca de orientação sobre relacionamentos sócio familiar e educação dos 

filhos, informações sobre benefícios previdenciários, dentre outros. 

 Encaminhamentos para tratamento odontológicos e laboratoriais de 

crianças, adolescentes e familiares. Foram realizadas atividades com 

frequência com crianças e adolescentes que envolvem higiene e saúde.  

 Reunião com educadores, para passar o informativo sobre o atendimento do 

Instituto Sabin. 

 Repassar doações de materiais escolares para os funcionários da instituição 

(limpeza e cozinha). 

 Formação para o “Papel de Facilitador do Programa Famílias Fortes – PFF” 

vinculado ao Ministério da Saúde, SEDESTMIDH, SEEDF, SeCRIANÇA, 

oferecido para os profissionais que atuam na área da assistência social, 

convidado pela Professora Solange da Regional de Ensino de Ceilândia. 

 Aplicação do Programa Famílias Fortes no Cantinho do Girassol, com o 

atendimento de 08 famílias e 16 jovens, foram realizados 07 encontros aos 

sábados, com a participação das 09 facilitadoras, sendo: Vanessa 

(Psicóloga), Naiane (Serviço Gerais), Tayane (monitora), Luzenir 

(Coordenadora Pedagógica da Educação Infantil), Célia (Professora), 

Geralda (monitora), Letícia (auxiliar administrativo), Rosely (Educadora 

Social) e Aparecida (Assistente Social). 

 Participar das reuniões de articuladoras do PFF, para planejamento e 

alinhamento de execução do programa no decorrer do ano 2018/2019. 

 Participar no curso UNB/Ead com o tema “Aperfeiçoamento em educação, 

pobreza e desigualdade social com carga horária de 180 horas, foi 

apresentado como conclusão de curso o Projeto Trabalhando as 

Diversidades”, projeto que foi implantado no Cantinho do Girassol. 
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 Participar de reunião na Defensória Pública de Brasília, para traçar 

estratégias de como mobilizar a participação dos pais nas reuniões 

escolares próximo ao Cantinho do Girassol, esta teve a participação do 

psicossocial e Gerente do Centro Assistencial Maria Carmen Colera - CAC 

em Ceilândia Norte. 

 Participar no Curso de “Comunicação Restaurativa” oferecida pela Escola da 

Defensória Pública de Brasília. 

 Recepcionar equipe da Fundação Câmara dos Dirigentes Legistas de 

Brasília-DF, para a consolidação de nova parceria. 

 Coordenar as ações de corte de cabelo dos educandos, e demais 

colaboradores do Cantinho do Girassol, realizado por meio dos alunos do 

curso de cabelereiros da Instituição Casa do Ceará, em parceria com a 

FCDL/DF. 

 Conduzir educandos em parceria com a FCDL e demais colaboradores do 

Cantinho, ao Cinema do Shopping JK, com a participação de 240 crianças e 

adolescentes. Foi assistido ao filme “PEDRO COELHO”. 

 Encaminhar e acompanhar casos para os serviços de atendimento as 

famílias, crianças e adolescentes; (CRAS/CONSELHO TUTELAR, CREAS e 

Delegacia Especializada). 

 Receber e instruir as pessoas encaminhadas pelo CEMA – Central de 

Medidas Alternativas de Ceilândia e Taguatinga, para cumprimento de 

prestação de serviços à comunidade. 

 Participação na reunião com os pais e/ou responsáveis para apresentação 

dos professores, monitores, coordenadores e equipe técnica com a palestra 

sobre os problemas de saúde causados pelo mosquito da dengue com o 

palestrante Rodrigo, representante do Instituto Sabin. 

 Participação na Reunião com o executor técnico da SEDEST e o gerente do 

CRAS Ceilândia sul, com a presença da Coordenadora pedagógica do 

SCFV e Coordenador Geral do Cantinho do Girassol, para discutir a questão 

do realimento das propostas do SCFV. 
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 Coordenar a montagem do bazar beneficente para a comemoração do 

aniversário da Instituição que ocorreu no sábado com a participação da 

psicóloga da instituição. 

 Aplicar o PROJETO TRABALHANDO AS DIVERSIDADES com os 

educadores do SCFV, com objetivo de reconhecer e valorizar a diversidade 

humana, partindo de um processo de conhecimento e respeito de nossas 

identidades culturais, com o intuito de resgatar e fomentar atitudes 

individuais e coletivas contra o preconceito e a favor do respeito às 

diferenças, foram atendidos por volta de 25 educandos no primeiro semestre 

e mais 22 no segundo semestre/2018. 

 Aplicar o Projeto TRILHANDO NOVOS CAMINHOS, com as professoras e 

monitores, com objetivo de contribuir para discussões pertinentes para a 

área e atendimento voltado para as demandas das professoras, monitoras, 

coordenação e direção pedagógica, no sentido de buscar possíveis 

alternativas aos desafios enfrentados no dia a dia em sala de aula. 

 Organizar os atendimentos de 72 crianças e adolescentes Projeto Criança e 

Saúde em parceria com o instituto Sabin com exames laboratoriais gratuitos 

de sangue e fazes.  

 Participar no VI Fórum de Supervisores de Estágio do Curso de Serviço 

Social da Faculdade Projeção. Com participação e organização da 

Coordenador de Estágio Alessandro e da Professora Maria de Fátima. 

 Participar de reunião no Lar São José para estudo de caso de educandos 

que são atendidos no SCFV do Cantinho do Girassol, com a participação da 

Assistente Social e Psicóloga da instituição e a Assistente Social e 

Pedagoga do Lar São José Ceilândia Norte. 

 Participar da comemoração do dia do Assistente Social, no SESC da Asa 

Sul, convidado pelo MESA BRASIL. 

 Participar dos encontros da Rede Social de Ceilândia. 

 Renovar as matriculas do SCFV e Educação Infantil. 

 Participar da edição do Assessoramento de Parceiros em Brasília (DF). Com 

o tema "FAMÍLIA É PRECISO CUIDAR", voltado a representantes de 
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instituições parceiras da SBB, voluntários que desenvolvem projetos sociais 

para comunidades carentes da região e a quem se interesse pelo tema. O 

objetivo desse encontro, realizado por meio do projeto "Assessorar para 

Fortalecer Organizações Sociais", é contribuir para a capacitação e 

encorajamento para o processo de proteção à criança e ao adolescente. 

 Atender as participantes do Curso de Corte e Costura, do PROJETO 

COSTURANDO NOVOS CAMINHOS, em parceria com a COOPERFORTE, 

houve atendimento individual e em grupo, com encaminhamentos para a 

rede de apoio de Ceilândia e atendimento a equipe gestora do projeto. 

 Acolhimento dos colaboradores que necessitaram de adiantamento salarial. 

 Acompanhar a voluntaria Ana Cristina – Psicóloga, no segundo semestre de 

2018 nos acompanhamentos as famílias, estas sob a supervisão da 

Vanessa Psicóloga. 

 Realizar os procedimentos de recrutamento e seleção para preenchimento 

de vagas em aberto na instituição. 

 

Informamos que também participamos das demais atividades desenvolvidas 

pelas equipes de educação e pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos 

bem como as demais organizadas pela instituição. 

 

 Para 2019 estão previstos a realização dos seguintes cursos destinados a 

comunidade: 

 Programa Famílias Fortes – PFF, 

 Trilhando Novos Caminhos, 

 Trabalhando as Diversidades, 

Programa Mulheres Fortes, 

 Criança e Saúde em parceria com o Instituto SABIN, 

 Programa de Orientação e Apoio Sócio Familiar – POASF e 

Projeto Cata Piolho em parceria com o Instituto SABIN. 
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Planejamento dos Encontros PFF 

 

Encontros com as Famílias do PFF 

          

Equipe de Facilitadoras do PFF 
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13 CONCLUSÃO 

 

O objeto e ou atividades foram executadas com o que foi efetivamente 

desenvolvido e planejado, inclusive ultrapassando em determinados casos previstos.  

 

Alcançamos uma boa aproximação entre as famílias e crianças. Os educadores 

estão possibilitando um ambiente harmônico de integração no cuidar e educar, 

segurança, proteção, confiança, troca de experiências e esclarecimentos de rotina com 

bom rendimento no processo de aprendizagem das crianças. Podemos considerar 

satisfatórios os resultados pois foram integralmente utilizados no objeto da parceria. 

 

Todas as ações desenvolvidas pela Instituição vêm influenciando positivamente 

na vida das crianças, adolescentes e suas famílias, auxiliando e contribuindo para a 

melhoria das relações sócio-familiares (fortalecimento de vínculos), com o aumento da 

qualidade de vida destes, os aproximando e buscando um maior envolvimento com 

este Centro Social. Tudo isso foi possível graças à confiança dos parceiros, padrinhos 

e doadores dos recursos financeiros, as orações. Nós da equipe de colaboradores, 

educandos e famílias atendidas somos extremamente gratos por tudo. 

 

A todos, o nosso muito obrigado! Que Deus os abençoe e proteja que nos dê 

forças e sabedoria para que esta Obra Social possa continuar sua missão. “Só o amor 

constrói para a humanidade” e “A educação é um processo social, é 

desenvolvimento. Não é preparação para a vida, é a própria vida” (John Dewey). 

 

 

 

MARCOS RITZMANN 

Coordenador Geral 

   
 
 End.: QNM 30 - Módulo “B”  e “C” - Fone (61) 3373-1145 - Fax  (61) 3581-8098 - CEP.: 
72.210-300 - Ceilândia  - Brasília DF 
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