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QUEM SOMOS
O Serviço de Engajamento Comunitário SECRI, é uma entidade civil, filantrópica,
de direito privado, sem fins econômicos.
Fundada em 13 de setembro de 1988.

VISÃO
Ser uma referência na melhoria da
qualidade de Vida.

MISSÃO
Contribuir para a melhoria da qualidade
de Vida, despertando a consciência
crítica por meio da Promoção Humana.

OBJETIVO
Apoiar crianças, adolescentes e jovens
na faixa etária de 6 (seis) a 20 (vinte)
anos, em situação de risco pessoal e
vulnerabilidade social, através de
programas de inclusão social, promoção
humana, preventivos e assistenciais,
visando o desenvolvimento físico,
cognitivo, moral, social e espiritual por
meio de complementação educacional
diversificada e de qualidade, adotando
como instrumentos básicos a educação
pela via da arte.

ONDE ESTAMOS
Com sede em São Benedito, as ações da organização abrangem os
seguintes bairros da Região 4 da capital do Espírito Santo: Penha, Consolação,
Bonfim, Itararé, Jaburu, Floresta, Engenharia e São Benedito, essa região
também é conhecida como Território do Bem.

Foto: Thaís Gobbo

Esse território tem aproximadamente 34.846 mil habitantes, (11% da
população total da cidade – IBGE 2010), em sua maior parte, vivem em
situação de vulnerabilidades econômicas, sociais, culturais e
educacionais. Segundo dados coletados no ato de cadastramento dos
educandos, no que se refere a renda familiar mensal 11,4% não
possuem renda fixa, 21,6% recebem menos 01 salário Mínimo e 31,8%
recebem 01 salário mínimo. Vale ressaltar que 48,9% dos domicílios são
chefiados por mulheres e 54,5 são beneficiários do Bolsa Família. Logo,
a problemática relacionada à formação social e ao trabalho, a cada dia é
mais amplamente explicitada pelos atendidos como suas principais
demandas.

PUBLICO ATENDIDO
234 Crianças, adolescentes, jovens
(06 a 20 anos) e seus grupos
familiares
moradores
das
comunidades
que
compõem
o
Território do Bem (São Benedito,
Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia,
Consolação, Jaburu e Floresta).

Segundo dados coletados no ato de
cadastramento dos educandos, no
que se refere à renda familiar mensal
11,4% não possuem renda fixa,
21,6% recebem menos 01 salário
mínimo e 31,8% recebem 01 salário
mínimo.

Vale ressaltar que, 48,9% dos
domicílios são chefiados por mulheres
e 54,5% são beneficiários do Bolsa
Família.

DESCRIÇÃO DOS PROJETOS

PROJETO BRINCARTE – EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL

Musicalização
Percussão

Passeios
pedagógicos
Canto Coral

BRINCARTE

Corpo e
Movimento

Literatura
Projeto de Vida

O projeto trabalha o envolvimento social e cultural despertando e ensinando princípios de
Respeito, Cidadania e Valorização da Vida. Estimula a consciência crítica e a criatividade
fortalecendo vínculos de convivência e atua
para a promoção da vida através do
desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem.
Objetivo: Promover
ações sócio-educativas, recreativas, artísticas, culturais,
complementares e alternados às atividades escolares das crianças, envolvendo também as
famílias/responsáveis nas ações psicossociais e pedagógicas do projeto.
Área de Atuação Ações complementares à escola.
Foco : Através da ludicidade promover o acesso às múltiplas linguagens: artes plásticas,
artes cênicas, música, dança e literatura, permeadas pela concepção de criança como
sujeito de direitos.
Público beneficiário: 140 Crianças e adolescentes de 4 a 13 anos de idade matriculados
nos CMEI Rubens Duarte de Albuquerque. Também foram atendidos alunos da EMEF Paulo
Roberto Vieira Gomes.
Resultados Alcançados:
 Aprendizagem significativa por meio do envolvimento e interações com as atividades e
oficinas a partir das experiências lúdicas com os educadores.


Realização da 1ª
mostra cultural virtual com os educandos apresentando o
aprendizado adquirido em todas as linguagens.

Dificuldades Encontradas:
 Alternativas de aproximação com os educandos e famílias para a execução de ações no
período de isolamento, por meio das tecnologias digitais de forma que fosse possível
colaborar como suporte e assistência.



Estratégias e recursos adequados para o acompanhamento pedagógico aos educandos
juntamente com a equipe.



Realização das atividades de forma exclusivamente remota, visando à proteção da
saúde da equipe e dos assistidos.



Desafios impostos pela utilização de ferramentas e tecnologias digitais junto a equipe
para a execução das atividades.

Projeto Canções

Musicalização

Percussão
Literatura

CANÇÕES
Canto Coral

Projeto de
Vida

Corpo e
Movimento

Projeto norteado por ações para o desenvolvimento do potencial humano por via da arte
com proposta de trabalho que priorizou valores humanos universais e a construção de
conhecimentos. Contemplando o multiculturalismo e o respeito à individualidade dos
educandos, valorizando suas experiências, conhecimentos que já possuíam, criando
condições facilitadoras à socialização, promoção de valores, vivências e representações.
Objetivo: Capacitar com preparação musical crianças e adolescentes, promovendo seu
envolvimento social, despertando e ensinando princípios de respeito e cidadania,
fortalecendo vínculos de convivência e atuando para a promoção da vida através do
desenvolvimento e aprendizado das habilidades cognitivas, relacionais e produtivas, com
ações para compreender a produção dos sons nos instrumentos musicais, tais como:
violão, flauta doce e percussão.
Área de Atuação: Ações complementares à escola com atividades musicais e culturais.
Especificação:
Foco: Capacitar com ações para compreender a produção dos sons nos instrumentos
musicais, tais como: violão, flauta doce e percussão.
Público beneficiário: 132 Crianças e adolescentes com idade de 06 a 12 anos

Resultados Alcançados:
 Formação de grupo de musicistas (cantores/ instrumentistas).


80% Educandos com participação em atividades em modo remoto



10% dos Educandos aptos a tocar algum tipo de instrumento e melhoria da
coordenação motora.



Realização da 1ª mostra cultural virtual com os educandos apresentando o aprendizado
adquirido em todas as linguagens.

Dificuldades Encontradas:


Alternativas de aproximação com os educandos e famílias para a execução de ações no
período de isolamento, por meio das tecnologias digitais de forma que fosse possível
colaborar como suporte e assistência.



Estratégias e recursos adequados para o acompanhamento pedagógico aos educandos
juntamente com a equipe.



Realização das atividades de forma exclusivamente remota, visando à proteção da
saúde da equipe e dos assistidos.



Desafios impostos pela utilização de ferramentas e tecnologias digitais junto a equipe
para a execução das atividades.

READEQUAÇÕES DA COZINHA
Alimentação
Saudável

Readequações
da Cozinha

Segurança

Segurança
Alimentar

Através da emenda parlamentar (Termo de Fomento SETADES 017/2019) foram realizadas
adequações na cozinha do Secri.
Foco: Melhorar a qualidade da alimentação ofertada educandos através da melhoria da
estrutura e condições de trabalho na cozinha da entidade.
Publico Beneficiário: 270 crianças e adolescentes atendidas diariamente pelo SECRI

Resultados Alcançados:
- Aquisição de equipamentos para a reforma da cozinha.
- Maior segurança no manuseio de utensílios de cozinha no momento de servir as refeições.
- Maior qualidade estrutural, possibilitando segurança na manipulação e produção dos
alimentos.
- Aumento da auto estima do público atendido ao desfrutarem de um ambiente reformado
proporcionando melhor qualidade da alimentação servida.
- Profissionais (Cozinheiras) mais motivados e valorizados usufruindo de um ambiente mais
amplo, seguro e melhor qualidade no desempenho de suas funções.
- Cozinheiras participando de capacitação profissional no Restaurante Oriundi em Vitória,
aprimorando seus conhecimentos sobre a manipulação de alimentos e preparação de
refeições.
Dificuldades encontradas:
- Tempo de conclusão da obra.
- Atrasos em serviços prestados, necessitando estender a obra de reforma.
- Demandas de reformas que surgiram a partir da obra de reforma da cozinha.

APRESENTAÇÕES E AÇÕES MULTIPLICADORAS
AÇÕES

Mostra Cultural
Projeto Canções e
Projeto Tempo Integral

ESPECIFICAÇÃO
O enfoque da Mostra Virtual nas suas mais
variadas formas de expressão favoreceu a troca
de experiências entre educandos, famílias,
equipe, comunidade, colaboradores e parceiros
compartilhando
crescimento,
vivências,
superações e os talentos dos participantes do
projeto. 84 educandos participaram diretamente
da Mostra que aconteceu durante todo o dia com
atividades,
brincadeiras, músicas,
histórias,
desafios, oficinas, desenhos e ações do Secri na
comunidade através da transmissão em nossas
plataformas
digitais.
As
famílias
também
participaram de atividades e oficinas fortalecendo
o brilho de tudo o que foi feito e conquistado por
esse trabalho, deixando assim brilhar os
Progressos e os Talentos através do projeto na
vida de nossos educandos juntamente com toda
equipe Secri.

LOCAL/DATA

SECRI
18 de dezembro de
2020.

Atividades da linguagem Corpo e Movimento
foram desenvolvidas com os Educandos, mesmo à
distância, através da TV Secri, como brincadeiras
resgatadas, com interação das famílias.
Mostra Cultural
Projeto Canções e
Projeto Tempo Integral

Através da TV SECRI toda família conheceu e
aprendeu sobre a importância do uso correto da
voz e sua diversidade, que qualquer objeto pode
ser musical.
Que por meio do uso de materiais recicláveis e
utilização de toda criatividade e imaginação
reproduziram suas famílias e colaboraram para a
criação de cenários da própria comunidade onde
vivem.

SECRI
18 de dezembro de
2020.

ATIVIDADES CULTURAIS/INTEGRADAS

ATIVIDADES

ESPECIFICAÇÃO

PERÍODO

Boas Vindas e
Prestação de contas

 Participação no evento de Boas Vindas e Prestação de
contas dos projetos a serem apoiados;
 Construção do Manual Do Colaborador;
 Divulgação e abertura de inscrições dos beneficiários a
serem atendidos;
 Organização e ornamentação do espaço físico para
inicio das atividades;
 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
Secri;
 Período de rematrícula e matrículas de educandos
 Readequações da cozinha e salas de atendimento aos
educandos da instituição

Secri
28/01 a
26/02/2020

Formação da equipe

 Capacitação da equipe do projeto com a realização do
curso “Brincando nos fortalecemos para enfrentar
situações difíceis" que é uma proposta de Prevenção dos
Maus-tratos e da Violência Sexual por meio de oficinas
com crianças e adolescentes e a promoção dos Bonstratos. Realizada no período de 03 a 05 de fevereiro.
 Reestruturação da equipe Secri com processo seletivo
de profissionais a atuarem nos projetos da organização.

Secri
10/02/ a
28/02/2020

 Encerramento
do
período
de
matrículas
dos
interessados;
 Adaptação e reestruturação do espaço físico para inicio
das atividades;
 Momento de acolhida aos educandos pela equipe do
projeto;
 Reuniões de planejamento integrado com a equipe

Secri
11/03/2020
Início das
atividades

Início das atividades e
acolhida aos educandos

Reunião de Pais

 Reunião de pais e responsáveis para acolhida e
apresentação da proposta do projeto.
 Na reunião foi apresentado o projeto e socializadas
informações acerca do funcionamento do mesmo;
 Desenvolvimento de aulas de canto coral, Aulas com
técnica instrumental. Roteiro musical alinhado a temática
das diferença

Roda de Conversas

 Roda de conversa sobre o Covid 19 e meios de
prevenção.

Planejamento
Integrado

 Reuniões de planejamento integrado com a equipe do
projeto:

Auditório do
SECRI
05/03/2020Proposta para
2020-

Secri
11/03/2020

Secri
05/04/2019

 Elaboração e execução das ações para o Plano de
Trabalho;
 Planejamento de aulas, atividades e cronogramas;
 Aplicação de avaliações;
 Produção e escolha de material didático etc
 Competências a serem desenvolvidas com os
educandos:
 Produtivas (Criatividade, gestão e produção do
conhecimento);
 Pessoais
(autoconhecimento,
autoestima,
autoconfiança, visão positivado futuro e resiliência);
 Relacionais (Reconhecimento do outro, interação,
convívio com a diferença, comunicação, convívio em
grupo, compromisso com o coletivo, diversidade social).

Canto Coral

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Apresentação institucional; Aulas de Canto
Coral com apresentação da proposta de formação do
coral.

Literatura

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Apresentação institucional; Contação de
história.

11/03/2020 à
13/03/2020

Projeto de Vida

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Apresentação institucional; Socialização do
educandos; Competências e importância; Dinâmicas.

11/03/2020 à
13/03/2020

Musicalização

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Apresentação institucional; Aulas de
Musicalização com introdução ao conhecimento dos
instrumentos musicais.

Corpo e Movimento

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Objetivo da instituição e quais ações
transformadoras; Regras e deveres do educador,
educando e equipe Secri.

Percussão

 Acolhimento; Apresentação da linguagem e do
profissional; Apresentação institucional; Aulas de
Percussão com introdução ao conhecimento dos
instrumentos musicais.

Atendimentos
pedagógicos

 Atendimentos pedagógicos à educandos e aos
responsáveis por crianças e adolescentes atendidos no
projeto.

11/03/2020 à
13/03/2020

 Diante da situação atual que envolve a disseminação do
coronavírus, em consonância com a determinação do

17/03/2020

Atendimento
Suspenso
Covid19

11/03/2020 à
13/03/2020

11/03/2020 à
13/03/2020

11/03/2020 à
13/03/2020

11/03/2020 à
13/03/2020

Governo do Espírito Santo, da Prefeitura Municipal de
Vitória e seguindo a orientação do Governo Federal,
através do Ministério da Saúde, o Secri suspendeu por
temporariamente
o
atendimento
às
crianças
e
adolescentes matriculados nos projetos do ano de 2020
da instituição. Desde então a organização não está
funcionando buscando também preservar a equipe de
trabalho.

 Devido a pandemia do COVID 19, além da suspensão
do atendimento aos educandos do projeto por tempo
indeterminado, o Secri buscando preservar os seus
colaboradores adotou as seguintes medidas.
Férias coletivas
 Férias coletivas aos colaboradores da organização
cumprindo o cronograma com trabalho presencial às
segundas, quartas e sextas no horário de 8h às 15h e
trabalho home office nas terças e quintas.

Planejamento
Integrado

Modalidade online
TV Secri


 A partir do retorno da equipe iniciou-se o planejamento
de ações que possibilitam a manutenção do contato com
educandos e suas famílias, cumprindo as medidas de
proteção, evitando o contagio do Covid19. Estão sendo
planejadas ações na modalidade online na perspectiva do
fortalecimento de vinculo, que apesar do distanciamento
social necessário, o Secri segue presente na vida dos
assistidos. Essas ações poderão promover ainda a
ocupação da mente e do corpo dos educandos.

 TV Secri é uma iniciativa que nasceu a partir da
suspensão das atividades presenciais com o publico
atendido diante da pandemia do Covid19. Com o objetivo
de manter o trabalho realizado há 32 anos, e continuar
cumprindo seu papel na garantia e proteção dos direitos
de criança e jovens, o Secri jamais poderia deixar de
estar junto das famílias atendidas e do Território do Bem,
onde foi acolhido com tanto amor. Foi primordial a
reinvenção de o nosso fazer social através de oficinas
interativas
(modalidade
online)
publicadas
semanalmente, os educandos e suas famílias, recebem
orientações e atividades educativas que dão continuidade
às linguagens de Literatura, Corpo e Movimento,
Musicalização, Percussão, Canto Coral e Projeto de Vida.
Essas oficinas buscam contribuir com o desenvolvimento
intelectual e cognitivo dos educandos fortalecendo seus
vínculos familiares. Os educandos são atendidos e
acompanhados pelos Projetos.

06/04/2020 a
22/04/2020

23/04 a
30/04/2020

23/04 a
30/04/2020

Modalidade online
TV Secri

Planejamento
Integrado
Modalidade online
TV Secri

Planejamento
Integrado
Modalidade online
TV Secri

Atendimento
especializado individual
e presencial

Planejamento
Integrado

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Equipe Pedagógica
Modalidade online

 Em tempos de metodologia inovadora e flexível, o Secri
lança a proposta de interação com os educados e
famílias, por meio da modalidade online que permite seus
assistidos de obter conhecimentos sem deixar de sair de
casa em tempos de pandemia.

 Planejamentos para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo.
 Saudação de toda equipe a todos com uma mensagem
de
paz
e
esperança.
”Paz
pela
Paz“

 Planejamentos para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo.
 Vídeo “Bem vindo a Nossa Casa”
Modalidade de
interação online com toda equipe pedagógica aos
educandos e suas famílias.

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.

 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.

23/04 a
30/04/2020

04/05 a
29/05/2020

04/05 a
29/05/2020

04/05 a
29/05/2020

04/05 a
29/05/2020

 A importância de encontrar formas simples e lúdicas de
ensinar crianças e adolescentes a se prevenirem através
da adoção de novos hábitos de higiene em tempos de
transmissão do novo coronavírus, como lavar sempre as
mãos e utilizar o álcool em gel quando não houver água e
sabão. *(Challange com a equipe pedagógica)

03/06/2020

 Contação de história motivacional conduzindo a reflexão
da importância de cuidar de si mesmo, de seus projetos
zelando por eles e de tudo a sua volta, através do Conto
literário infantil Os 3 Porquinhos de Joseph Jacobs
*(vídeo com as linguagen de Literatura).

19/06/2020

 A partir de brincadeiras, músicas e jogos interativos é
possível tratar de um assunto sério e necessário com as
nossos educandos e famílias;

18/06/2020

TV Secri

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Atendimento
especializado individual
e presencial

Planejamento
Integrado

Modalidade online
TV Secri
Corpo e Movimento

 *18/05 dia nacional ao combate do abuso da
exploração sexual de crianças e adolescentes, A educação
sexual é uma das formas mais eficazes de prevenir e
enfrentar o abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Ensinar, desde cedo e com abordagens apropriadas para
cada
faixa
etária,
conceitos
de
autoproteção,
consentimento, integridade corporal, sentimentos e a
diferença entre toques agradáveis-bem-vindos e toques
que são invasivo-desconfortáveis é fundamental para
aumentar as chances de proteger crianças e adolescentes
de possíveis violações.
 "Brincando nos fortalecemos para enfrentar situacões
difíceis" do programa Claves Brasil que tem como
proposta de trabalho a promoção de bons tratos e
prevenção dos maus tratos e da violência sexual na
infância e na adolescência curso de capacitação que o
Secri participou em fevereiro foi usado como abordagem
lúdica e participativa para promover o desenvolvimento
de fatores de fortalecimento pessoal, familiar e
comunitário através dos vídeos interativos (Vídeos com
equipe pedagógica).
 Oficina Interativa para produção de detergente uma
super dica para sabão líquido com um baixo custo de
produção e ótima qualidade, com a proposta de gerar
renda pra família, pode também colaborar com outras
na prevenção do covid 19, já que uma das formas mais
eficazes de combate ao vírus é a higiene diária e
constante das mãos *( vídeo com a Lnguagem de P. de
Vida)
 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.
 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Atividade movimento com a proposta de auxiliar na
qualidade de vida, contribuindo positivamente para uma
sensação de bem-estar, no combate ao estresse e
ansiedade no cuidando de si mesmo e desenvolvendo
novas habilidades na rotina de nossos assistidos (Vídeo
C. Movimento);
 Brincadeiras rítmicas e a dança, como conteúdos ricos,
capazes de contemplar diversas finalidades no processo
de ensino e aprendizagem de crianças, adolescentes e

10/06/ a
18/06/2020

26/06/2020

03/06/2020
a
31/06/2020

01/07/2020
a
31/07/2020

01/07/2020
a
31/07/2020

jovens.

Modalidade online
TV Secri
Percussão e
Musicalização

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Modalidade online
TV Secri
Projeto de Vida

Atendimento
especializado individual
e presencial

Planejamento
Integrado

2º
Semestre

 Atividade de “Percussão de Copos” com as linguagens,
Musicalização e Corpo Movimento propõem atividade para
interação com educandos e famílias de trabalho com a
coordenação motora abordando temas como educação
musical, ritmos, práticas corporais e expressão corporal
possibilitando que os educandos apresentem progresso
quanto
à
autonomia
intelectual
e
corporal,
responsabilidade, avanço na aprendizagem, assim como
estimula a expressão corporal, novas formas de
comunicação e favorece a socialização e o lazer (vídeo
Percussão, Musicalização e C. Movimento).

01/07/2020
a
31/07/2020

 Através de uma história musicada e rimada, pra não
perder a tradição a equipe do Secri chama toda galera
de casa para dar as boas Vindas ao São João com muita
folia com muito xaxado, baião.

01/07/2020
a
31/07/2020

 Oficina Interativa de produção de massa de modelar
trabalhando a criatividade como um a grande ferramenta
para a criança brincar e se divertir. Os benefícios como
saúde física, estimular os sentidos, fortalecimento do
senso de orientação espacial e a concentração. Também
transmite relaxamento por ser uma atividade manual.
 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.
 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Organização dos conteúdos programáticos construído
com a equipe pedagógica, relacionados com a elaboração
do plano de trabalho para conduzir o aprendizado dos
educandos de forma a atingir os objetivos definidos na
realização dos Projetos
 Os conteúdos para o 2º semestre na proposta de
melhor interação com os educandos e famílias apresenta
os seguintes Quadros:
 Segue Conectado, ArtCultura, Fique Bem, TBTSecri,
Atividades e Oficinas Interativas que serão aplicados
através das Linguagens de Canto Coral, Percussão,
Musicalização, Projeto de Vida, Literatura, Corpo e
Movimento através da modalidade online em nossas
plataformas digitais para melhor
é familiarizar o
educando dentro dessa proposta no período pandemia .

01/07/2020
a
31/07/2020

01/07/2020
a
31/07/2020

03/08/2020
a
31/08/2020

03/08/2020
a
31/08/2020

Equipe Pedagógica
Modalidade online
TV Secri

Atendimento
especializado individual
e presencial

Planejamento
Integrado

Modalidade online
TV Secri
Projeto de Vida e
Literatura
Modalidade online
TV Secri
Percussão e
Musicalização
Modalidade online
TV Secri
Canto Coral e
C.Movimento

Atendimento
especializado individual
e presencial

 Divulgação da Proposta 2º Semestre com as instruções
de como será a participação e aplicação dos conteúdos
para os educandos.

03/08/2020
a
31/08/2020

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.

03/08/2020
a
31/08/2020

 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Organização dos conteúdos programáticos construído
com a equipe pedagógica, relacionados com a elaboração
do plano de trabalho para conduzir o aprendizado dos
educandos de forma a atingir os objetivos definidos na
realização dos Projetos.

01/09/2020
a
31/09/2020

 Com os objetivos definidos dentro dos conteúdos
programáticos no plano de trabalho por meio das
Atividades e Oficinas Interativas através da Linguagem
de Projeto de Vida e Literatura foram doados 67 livros,
emprestados 31 livros de diversos gêneros literários com
atividades direcionadas para cada livro.

01/09/2020
a
31/09/2020

 Linguagens Percussão e Musicalização foram realizados
o empréstimo de 18 instrumentos musicais( Flauta e
Violão)
com
as
atividades
direcionadas
para
aperfeiçoamento da percepção na realização dos
exercícios conforme proposto pelas linguagens em
exercícios.

01/09/2020
a
31/09/2020

 Atividades e Oficinas Interativas do conteúdo dentro da
proposta das linguagens

01/09/2020
a
31/09/2020

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.

01/09/2020
a
31/09/2020

Planejamento
Integrado

Modalidade online
TV Secri
Percussão e
Musicalização
Modalidade online
TV Secri

 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Organização dos conteúdos programáticos construído
com a equipe pedagógica, relacionados com a elaboração
do plano de trabalho para conduzir o aprendizado dos
educandos de forma a atingir os objetivos definidos na
realização dos Projetos.

 Linguagens de música foram realizadas o empréstimo
de instrumentos musicais com as atividades direcionadas

Projeto de Vida e
Literatura

Modalidade online
TV Secri
Corpo e Movimento

31/10/2020

01/10/2020
a
30/10/2020

 Linguagem de Canto Coral exercicíos para saúde vocal.

Canto Coral
Modalidade online
TV Secri

01/10/2020
a

01/10/2020
a
30/10/2020

 Atividades e oficinas através das linguagens de Projeto
de Vida, Literatura foram doados 33 livros, emprestados
30 livros de diversos gêneros literários com atividades
direcionadas para cada livro.
 Resgate de brincadeiras e formas de diversão com as
oficinas criativas e atividades interativas envolvendo as
famílias, procurando da melhor forma fortalecer as
relações através do brincar com o objetivo de criar laços
e do desenvolvimento interpessoal, cognitivo, social,
motor e intelectual,
de um modo lúdico auxilia na
construção da identidade da criança, no processo de
construção da autoimagem e na sensação de
pertencimento construindo a concepção de mundo.

Atendimento
especializado individual
e presencial

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.

Planejamento
Integrado

 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Organização dos conteúdos programáticos construído
com a equipe pedagógica, relacionados com a elaboração
do plano de trabalho para conduzir o aprendizado dos
educandos de forma a atingir os objetivos definidos na

01/10/2020
a
30/10/2020

01/10/2020
a
30/10/2020

01/10/2020
a
30/10/2020

01/11/2020
a
30/11/2020

realização dos Projetos.

Organização
1ª Mostra Cultural
Virtual

 Organização
para realização da 1ª Mostra Cultural
Virtual. A culminância do trabalho elaborado ao longo do
ano inteiro. O sentido da Mostra Cultural será
compartilhar as vivências, o crescimento, as superações
e os talentos dos nossos educandos!
 Com a Mostra Cultural vamos expor o brilho do que foi
feito e conquistado com as nossos educandos e as
famílias ao longo do projeto por meio das oficinas,
atividades, brincadeiras, registros, histórias, desenhos, e
nas ações com a Tv Secri .

Modalidade online
TV Secri
Projeto de Vida e
Literatura

 Linguagens de Projeto de Vida e Literatura foram
doados 81 livros, emprestados 15 livros de diversos
gêneros literários e 35 livros com atividades direcionadas
para casa.

Modalidade online
TV Secri

 Com as linguagens Percussão, Musicalização e
CantoCoral de música foram realizados o empréstimo de
9 flautas e 12 instrumentos de percussão
com as
atividades direcionadas exercícios para saúde vocal.

Canto Coral
Percussão e
Musicalização

Atendimento
especializado individual
e presencial

Planejamento
Integrado

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.
 Reuniões de planejamento integrado com a equipe
pedagógica para ações na modalidade online com a
proposta do fortalecer o vinculo, na perspectiva de
promover ocupação da mente e do corpo proporcionando
a interação com os assistidos pelo Secri e suas famílias
nesse momento de pandemia do Covid 19.
 Organização dos conteúdos programáticos construído
com a equipe pedagógica, relacionados com a elaboração
do plano de trabalho para conduzir o aprendizado dos
educandos de forma a atingir os objetivos definidos na
realização dos Projetos.

01/11/2020
a
30/11/2020

01/11/2020
a
30/11/2020

01/11/2020
a
30/11/2020

01/11/2020
a
30/11/2020

01/12/2020
a
/12/2020

Reuniões de Pais

 Realização das reuniões com os pais/responsáveis das
crianças e adolescentes atendidos nos projetos Canções e
Educação Tempo Integral.
 Durante os encontros estão sendo cumpridas todas as
normas de segurança em relação ao Covid-19

01/12/2020
a
/12/2020

1ª Mostra Cultural
Virtual

 Conclusão da 1ª Mostra Cultural realizada Virtualmente
com a participação dos educandos e suas Famílias

01/12/2020
a
/12/2020

Atendimento individual
e presencial

 Devido a pandemia e seguindo as recomendações de
prevenção ao contágio do covid19, e principalmente
evitando aglomerações, a atividade de encontros com
familiares/responsáveis foi adaptada para atendimentos
presenciais e individuais, com todas as medidas de
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde e
prevenção. Esses atendimentos possibilitam a escuta e o
acompanhamento da situação da família do educando
neste momento de pandemia.

04/05/2020
a
11/12/2020

ATIVIDADES REALIZADAS COM AS PARCERIAS EM
CARÁTER SISTEMÁTICO
Parceria

Restaurante Ilha do
Caranguejo

Juventude Solidária

Especificação
Isolados para prevenção, mas juntos na solidariedade.
Mais de 100 famílias da comunidade de São Benedito
receberam alimentos doados pelo Restaurante Ilha do
Caranguejo
ao
Secri.
Além da doação a equipe contou com o apoio de voluntários
(moradores da comunidade) que junto com os alimentos
distribuíram amor ao próximo, empatia e solidariedade nesse
momento tão difícil para todos nós.
Enquanto os mais velhos estão isolados em suas casas, os
mais jovens estão engajados numa rede de solidariedade em
prol das famílias mais necessitadas. São movimentos
individuais e/ou coletivos para arrecadação de alimentos e
materiais de higiene, muitos deles através de instituições como
o SECRI e tantas outras. 

MCJ da Paróquia São
Camilo (Mata da Praia, em
Vitória/ES).

Buscando amenizar os impactos da pandemia do Covid 19.
Campanha para arrecadar doações às famílias das 270 crianças
e adolescentes atendidos do bairro São Benedito e adjacências,
em Vitória/ES (Cada família recebeu 01 cesta básica). Com as
doações dos amigos (financeiras e em produtos), doação de
mais 109 cestas básicas oriundas da campanha de
arrecadação, mais os alimentos avulsos para distribuição
àqueles que precisam urgente de um apoio!

Grupo
LeqSamba e Carla Ramos

Doação de máscaras de proteção para serem doadas às
famílias
atendidas
pelo
Secri.
A doação foi realizada pelo grupo LeqSamba em parceria com o
Atelier Carla Ramos

Paróquia Santa Rita de
Cássia - Praia do Canto

Carreata de sensibilização na ajuda a grupos mais vulneráveis,
na arrecadação de alimentos, agasalhos, e materiais de
limpeza. Com parte da arrecadação destinada ao SECRI para
entrega às famílias de crianças, adolescentes e jovens
atendidos nos projetos desenvolvidos em parceria com a

Instituição.
Projeto Viva Melhor Sabendo
Jovem Vitória
GOLD e UNICEF

Programa Mesa Brasil

celebração do Estatuto da
Criança e do Adolescente

Livía Egger

MultiShow
Supermercados

Doação dos kits de higiene pela GOLD, para o Serviço que
Engajamento
Comunitário
(SECRI)
Os
kits
foram
confeccionados com recursos do projeto Viva Melhor Sabendo
Jovem Vitória, uma parceria entre GOLD e UNICEF.
O Secri continua recebendo as doações de alimentos (verduras,
frutas, legumes etc) destinando-as famílias dos educandos
atendidos. 
O repasse desses alimentos à essas famílias possibilita a
redução da fome e a garantia do direito à alimentação
saudável . Cerca de 50 famílias são contempladas com a
doação semanalmente, num sistema de rodízio que possibilita
o benefício a aproximadamente 200 famílias cadastradas. 
30 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
Encerrando o mês de celebração do Estatuto da Criança e do
Adolescente ( ECA ou ECRIAD), a nossa educadora voluntária,
Maria Ângela Varella Cabral, nós traz uma reflexão sobre esse
março
tão
importante
na
conquista
dos
direitos
desses cidadãos
Hoje nossa Estante Literária ganhou novos livros para
realização das atividades de leitura com as crianças e
adolescentes nesse momento de pandemia. Doação da Lívia
Egger e do Matheus que nos proporcionaram esse UP nesse
lindo projeto.
Doações de cestas básicas e álcool em gel. Os frascos de álcool
em gel foram doados pelo MultiShow Supermercados e as
cestas são provenientes de uma ação solidária do
grupo Amigas do Bem - ES.

FORMAÇÃO CONTINUADA
AÇÕES

FUNCIONÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO

Treinamento de pre
stação de contas
ArcelorMittal

Coordenação geral,
coordenação
financeira e
Diretoria

Realizado em 20 de fevereiro de 2020,
treinamento para conhecimento do padrão
de prestação de contas de projetos apoiados pela
ArcelorMittal Tubarão.
No período de 03 a 05 de fevereiro a equipe,
voluntários e diretoria estiveram participando da
Formação "Brincando nos fortalecemos para
enfrentar situações difíceis" do programa Claves
Brasil. A formação foi ministrada pelo consultor
Ivan Ferreira que capacitou a equipe para a
atuação na prevenção de violências contra a
criança e o adolescente.

Formação
"Brincando nos
fortalecemos para
enfrentar situações
difíceis" do
programa Claves
Brasil.

Palestra “O Poder
da Ação”,

Programa REFORÇA

Roda de Conversa
sobre a Lei
13.431/2017

Funcionários,
voluntários e
Diretoria

Funcionários,
voluntários e
Diretoria

Funcionários,
voluntários e
Diretoria

Equipe pedagógica,
coordenação geral,
voluntários e
Diretoria

Com o intuito de dar inicio à reestruturação dos
processos de gestão, o Secri promoveu a paletra
“O poder da ação” ministrada pela coach Taciana
Tackla.Realizado em 05 de agosto de 2020

Promovido pelo Instituto EDP em parceria com a
Phomenta tem o objetivo é desenvolver as
lideranças das Organizações Sociais em temas
como captação
de
recursos,
voluntariado
estratégico e inovação, buscando para auxiliar as
Organizações na retomada das atividades após a
pandemia. Período de realização agosto/2020 a
abril/2021.

Formação mediada pela vice presidente do Secri, e
conselheira do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente (Vitória-ES), Lucienne
Ottaiano, sobre Lei 13.431/2017 , que normatiza
mecanismos para prevenir a violência contra
crianças e adolescentes, assim como estabelece
medidas de proteção e procedimentos para
tomada de depoimentos sem dano. Realizada em
05
de
setembro
de
2020.




REDE DE ARTICULAÇÕES
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CONCAV)
 Conselho Municipal de Assistência Social (COMASV); Centro de
Referências de Assistência Social (CRAS)
 Centros de Especialidades em Assistência Social (CREAS)
 Unidades Básicas de Saúde do entorno


Programa de Saúde Familiar



Rede Juventude

 Ministério Público


Núcleo Afro Odomodê

 Fórum de Desenvolvimento Local BEM Maior
 Conselho Tutelar de Vitória
 Federação das Fundações e Associações do

Espírito Santo

(FUNDAES)
 Redes de Proteção Sócio Assistenciais do Território do Bem

VOLUNTARIADO
l
LINHAS DE ATUAÇÃO

OPERACIONAL - Apoio
execução atividades “meio”

EXECUÇÃO - Apoio execução
atividades “fim”

EXECUÇÃO - Apoio execução
atividades “fim”
EXECUÇÃO- Apoio execução
atividades “meio”
EXECUÇÃO- Apoio execução
atividades “meio”
EXECUÇÃO- Apoio execução
atividades “meio”

COLABORADORES

DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÃO

Com Transporte

Transporte das doações do
Programa Mesa Brasil até o Secri,
para complemento da
alimentação das famílias dos
educandos.

Alzinete Chaves

Apoio aos educadores nas
atividades em sala, nas
linguagens projeto de vida e
literatura.
Apoio na elaboração de projetos
sociais e gestão da organização.
Apoio na reestruturação da
captação de recursos institucional

Sandra Ely

Apoio na reestruturação da
captação de recursos institucional

Maria Angela Varela
Cabral
Sheila Perim

Tereza Abaurre

Apoio na elaboração de
informativo institucional.

SUSTENTABILIDADE
AÇÕES
Projeto Adoção Financeira
Acompanhamento
de
Editais
para
Projetos
Sociais
e
encaminhamento de projetos
Visitas a Empresas
Bazar

Campanha junto as PF

Emenda Parlamentar

ESPECIFICAÇÃO
Contribuição mensal de pessoas físicas e jurídicas
através de boletos bancários.
Acompanhamento sistemático de abertura de editais
e encaminhamentos de projetos.
Apresentação do Secri e suas atividades em busca
de parceria técnica e financeira.
Realização de bazar mensal com roupas, calçados,
acessórios, com venda revertida para as ações da
instituição.
Realização de campanha junto às pessoas físicas no
intuito de fidelização de doações financeiras,
técnicas e de doações de alimentos.
Contato junto aos deputados estaduais para
direcionamento de emendas parlamentares.

MANTENEDORES

PARCEIROS:

