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O CESPROM de Jundiaí é uma unidade de Serviços que integra ao conjunto 

de unidades mantidas pela Associação Educadora e Beneficente – AEB, cujo foco 

principal é o atendimento e acolhimento a migrantes recém-chegados, com 

acompanhamento qualificado nas dimensões humana, social, profissional, 

psicológica e espiritual. Com o propósito de atuar na proteção dos direitos, no 

atendimento à criança, do adolescente e/ou familiares no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 

emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social, o CESPROM 

amplia a sua oferta de serviços através deste projeto. 

O projeto “Criança Criativa” vem sendo realizado em parceria com o CMDCA 

visando melhores alternativas para transformar a realidade dos usuários, 

promovendo ações para reduzir a exclusão e o risco social de crianças, 

adolescentes e seus familiares. Proporcionando atividades no contra turno escolar 

de aulas de Informática, ministradas no CESPROM, aulas de música, que são 

realizadas no CESPROM; aulas de dança, que acontecem também no espaço do 

CESPROM, e Oficina de jogos e esportes coletivos. O atendimento do serviço 

social ocorre em todas as unidades de execução do projeto.

SERVIÇO SOCIAL 
O serviço social busca compreender as dificuldades, os problemas, as 

relações sociais, as condições socioeconômicas, todo contexto no qual o usuário 

está inserido, através de um conjunto de ações profissionais que possibilitam a 

identificação das demandas, visando à intervenção junto às mesmas, com o 

propósito de respondê-las ou ao menos minimizá-las, viabilizando mudanças 

positivas na realidade a ser transformada. A atuação do serviço social busca ainda 

ampliar as trocas culturais de vivência, desenvolver o sentimento de pertença e 

identidade, o fortalecer de vínculos familiares, incentivar a socialização e a 

convivência comunitária; por meio de apoio sócio educativo; orientar e estimular os 

usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 

coletivas na família.

 Segue a seguir as ações realizadas durante o ano de 2022:
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- Acolhimento, entrevista social e preenchimento das fichas de cadastro dos 

beneficiários do projeto;

- Acompanhamento das atividades de dança, música e informática, jogos e 

recreação, com a finalidade de verificar o andamento das aulas e identificar 

possíveis demandas.  Atendimento, orientação aos familiares dos participantes do 

projeto;

- Encaminhamentos para o CRAS, buscando a articulação com a rede de 

serviços, possibilitando a melhoria do atendimento; 

- Reunião com a equipe técnica do projeto, onde foi discutido o andamento 

das aulas (horários, faltas, introdução de novos alunos nas turmas);

INFORMÁTICA:
Instrutor: Gabriel  Chaves Cavaletto

Dia Horário Nº Beneficiário

Terça-feira/ Quarta-feira 14h às 17h 10

Quinta-feira 9h às 11h e 14h ás 16h 20

Atividade desenvolvida: Turma I

Iniciamos as aulas com uma introdução aos componentes de um computador, 

diferença

entre hardware e software, como funciona o sistema operacional, placa mãe, 

HD, memória

RAM, fonte. Discutimos sobre a ética na utilização da internet e equipamentos 

eletrônicos,

diferenciando questões morais, imorais e amorais visando possuir as novas 

tecnologias
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como meio eficaz para a bondade, a beleza e a verdade. Falamos brevemente 

sobre as

tecnologias no futuro e os impactos ruins na humanidade, como por exemplo o 

metaverso.

Começamos a utilizar o pacote office iniciando pelo Word. Realizamos uma 

atividade básica

de formatação de texto, alinhamento e parágrafos a partir de um texto base de 

editoração.

Seguimos uma atividade de criação de uma matéria para revista com temas 

diversos. Já

nessa atividade, começamos a trabalhar algumas noções básicas de design 

editorial como

os diversos tipos de tipografia, espaçamento, sangria, bordas, citações e notas 

de rodapé,

visando uma compreensão dos alunos para a utilização dessas ferramentas em 

trabalhos

escolares e profissionais.

Atividade desenvolvida: Turma II
Iniciamos as aulas com uma introdução aos componentes de um computador, 

diferença

entre hardware e software, como funciona o sistema operacional, placa mãe, 

HD, memória

RAM, fonte. Discutimos sobre a ética na utilização da internet e equipamentos 

eletrônicos,

diferenciando questões morais, imorais e amorais visando possuir as novas 

tecnologias

como meio eficaz para a bondade, a beleza e a verdade.

Começamos a utilização do sistema operacional Windows, onde trabalhamos 

criação e

navegação entre pastas; mover, copiar e excluir arquivos; noções de pesos e 

medidas de
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arquivos digitais (bytes); extensões de arquivos nos principais formatos (.png, 

.jpg, .mp3,

mp4, .zip, .pdf); progresso e atualizações do Windows.

Após essa introdução, iniciamos uma atividade de formatação no Word. 

Principais

formatações de fonte, alinhamento, parágrafos, marcações e hiperlinks. 

Trabalhamos notas

de rodapé e citações a partir de um texto base.

Iniciamos as aulas com uma introdução aos componentes de um computador, 

diferença

entre hardware e software, como funciona o sistema operacional, placa mãe, 

HD, memória

RAM, fonte. Discutimos sobre a ética na utilização da internet e equipamentos 

eletrônicos,

diferenciando questões morais, imorais e amorais visando possuir as novas 

tecnologias

como meio eficaz para a bondade, a beleza e a verdade.

Começamos a utilização do sistema operacional Windows, onde trabalhamos 

criação e

navegação entre pastas; mover, copiar e excluir arquivos; noções de pesos e 

medidas de

arquivos digitais (bytes); extensões de arquivos nos principais formatos (.png, 

.jpg, .mp3,

mp4, .zip, .pdf); progresso e atualizações do Windows.

Após essa introdução, iniciamos uma atividade de formatação no Word. 

Principais

formatações de fonte, alinhamento, parágrafos, marcações e hiperlinks. 

Trabalhamos notas

de rodapé e citações a partir de um texto base.

Resultados qualitativos obtidos: 
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 Boa participação de todos e um bom relacionamento entre todos.

Conteúdo Trabalhado:

●  Digitação

●  Microsoft Word 2007

●  Excel

●  Cidadania

 Dificuldades:

Nenhuma

                   

MÚSICA

Professora: Quésia Nunes Passos

Dia Horário Nº Beneficiário

Quarta-feira 15h às 17h 5

Sexta-feira 15h às 17h 6

Atividade desenvolvida:

Turma de terça-feira

Apresentação da aula;

Introdução ao instrumento e sobre o cuidado com o instrumento;

Afinação de cada corda e afinar o instrumento;

Aprenderam a formar o acorde dó

Material impresso;

Explicação sobre quais as 7 notas musicais e suas letras representadas por cifras

Aprenderam o acorde de A , batida pop



ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE
CESPROM – JUNDIAÍ

CNPJ: 50.951.805/0001

Rua Monsenhor Venerando Nalini, nº 222. Bairro Colônia – Cep 13219-790/Jundiaí- SP. Tel. (11)4584-8451

Gabriel aprendeu fazer os acordes com pestana.

Aprenderam sobre as notas das 3 cordas superiores do violão, que cada nota 

ressoa;

Acordes de A, E e C no ritmo pop.

Turma de quarta-feira:

Apresentação da aula;

Introdução ao instrumento e sobre o cuidado com o instrumento;

Afinação de cada corda e afinar o instrumento;

Aprenderam a formar o acorde lá;

Aprenderam a batida pop.

Aprenderam a tocar 2 acordes La e Mi com ritmo.

Resultados qualitativos obtidos:

A socialização dos alunos com todos;

Novos acordes executados, mudando de acordes.

 DANÇA

Professora: Natália Caroline Simões

Dias Horários Nº Beneficiário

Terça-feira 15h00min/17h00min 8

Sexta-feira 15h00min/17h00min 8

Atividades desenvolvidas:
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• Criação de seqüências ritmadas;

• Trabalho de coordenação motora;

• Localização espacial;

• Posições corporais e direcionamentos no espaço da sala

• Musicalidade

Todos os alunos obtiveram um ótimo desempenho na execução dos

Conteúdos citados a cima, conseguindo obter um entendimento pleno do 
que foi proposto até o momento.

Conteúdo trabalhado: 

  Ritmos;

• Coordenação motora grossa;

• Localização espacial;

• Posicionamentos e direcionamento corporal.

• Consciência corporal

• Técnica

Dificuldades encontradas:

Neste mês as alunas tiveram dificuldades com a interação social quando

a aula teve um maior número de participantes, assim sendo um grupo com

grande diferença de faixa etária, não conseguindo realizar alguns exercícios por

se sentirem envergonhadas.

Capoeira
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Professor: André Firmino

Dia Horário Nº Beneficiário

 Quarta-feira 15h às 17h00 15

Atividades desenvolvidas:

As atividades de capoeira tiveram início com a introdução dos movimentos básicos 

de ginga e trajetória da capoeira na história do Brasil, apresentada de maneira 

lúdica para os alunos.

Trabalhamos movimentos ágeis e complexos, onde são utilizados os pés, as mãos. 

Resultados qualitativos obtidos:

 A parte social do grupo se desenvolveu bem, alguns ainda tímidos, mas 

conseguiram se adequar a nova atividade onde já estão trabalhando bem os 

exercícios. 

Dificuldades: 

Um pouco de timidez dos alunos nas primeiras aulas de trabalharem movimentos 

corporais, que exige atividade.

Relação dos Atendidos:
1. Alan Junior do Carmo Santos

2. Alex Conrado da silva

3. Alexandre

4. Alexandre Henrique

5. Alexandre Henrique da Silva

6. Amanda Carolina Mrochen

7. Amanda Carolina Mrochen
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8. Ana Beatriz Goncalves da silva

9. Brayan Henrique Agostinho

10.Camila Vitoria Mateus

11.Carla Marina Rubio Sanchez

12.Caroline Vitoria Dantas

13.Davi Henrique T.Santos

14.Emanuelly da Costa Souza

15.Emanuely Ferreira dos Santos

16.Emilie Nara Samana Jose

17.Emily Emanoelly Nascimento

18.Erick Arthur T.Santos

19.Gabriela Rocha Cardoso 

20.Gabriel Nascimento Romanin

21.Gabriela soares de Jesus

22.Haira Gabrieli Evaristo

23. Isaque Leonardo da Silva

24. Israel de Oliveira França

25.Jakeline da Silva Vieira

26.Jamilly Lima de Matos

27.João Pedro Arcanjo

28.Jose Henrick Souza Santos

29.Kamile Gabrielly dos Santos

30.Kauany Pereira da Silva

31.Lais Vitoria Cardoso

32.Lais Vitoria Oliveira

33.Lavinia Victoria Amorim

34.Lavínia Vitória O.Sena

35.Leandro Jose Alves Pereira 

36.Leonardo Miguel Mrochen

37.Livia Yasmin Ferreira

38.Lucas Matheus de Carvalho

39.Luis Antonio Silva

40.Luiza Victoria Pereira
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41.Mana Herbyne Christille Jose

42.Manuella Tavares Lopes

43.Moises Gabriel Tafarello

44.Nawany Maryah de Jesus

45.Nayara Damres de Jesus

46.Nicolle Moura Bossato

47.Nicolly Hadassa de Jesus

48.Rafael Lima da Silva

49.Raissa Alves Riva

50.Renan Levy

51.Ryan Alves de Jesus

52.Ryan Willian Careli

53.Samuel Bernardo Tafarello

54.Schleydein Lindor

55.Talia da Cruz Rodrigues

56.Thauan Ramos Guerra

57.Victor Guilherme Agostinho

58.Vinicius Maia Coraini

59.Vitor Kaue de Amorim

60.Ytlalo Conrado da silva

61.Zaqueu Evaristo Bento
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Considerações: 

A responsabilidade social é conseqüência objetiva dos programas, projetos e ações 

de extensão, fruto do compromisso institucional de atender à sociedade. Assim, ao 

planejar e executar atividades de extensão com resultados positivos para a 

sociedade, a Associação Educadora e Beneficente - CESPROM prática a 

responsabilidade social.

A parceria iniciada logo no começo do ano com o Conselho Municipal da Criança e 

do Adolescente do município de Jundiaí nos proporcionou a oportunidade de 

oferecer e fazer mais para este público. Com atividades de informática, dança, 

música, capoeira e atendimento social a todas as crianças, adolescentes e 

familiares participantes do projeto 60 beneficiários de forma direta e seus 

familiares. 

Neste mês de Agosto demos início em mais um ano em parceria com 

CMDCA, com o projeto “Criança Criativa”. Estamos com nossas atividades 

presenciais normais, contra turno escolar. Percebemos a necessidade de manter 

os alunos em atividades, para assim ocupá-los, com atividades de dança, 

informática, aulas de violão e capoeira.

 Todas as atividades ofertadas pelo projeto despertam a criatividade, a 

integração no trabalho em grupo dos participantes, traz também uma oportunidade 

de superação de medos, timidez e de acreditarem e confiarem em suas 

capacidades, melhorarem a auto-estima, atuando com a retomada completa das  

aulas presenciais,  buscamos sempre despertar a integração e o relacionamentos, 

mantendo assim o vínculo em comunidade e familiar.

 



ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE
CESPROM – JUNDIAÍ

CNPJ: 50.951.805/0001

Rua Monsenhor Venerando Nalini, nº 222. Bairro Colônia – Cep 13219-790/Jundiaí- SP. Tel. (11)4584-8451

Jundiaí, 01/09/2022

_________                              ______________________                                                                                                           

Irmã Maria Cleia Franca Santos                                    Maria Angélica dos Santos

Coordenadora                                                                     Assistente Social

                                                                                             CRESS 60.039

                                                                        


