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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019 

 

A. Identificação da Instituição e seus serviços e programas  
Fundação Gerações  
 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro de Convivência Inclusivo e 
Intergeracional, nas faixas etárias: 06 a 14 anos, 15 a 17 anos, 18 a 29 anos, 30 a 59 anos e acima 
de 60 anos 
 

B. Identificação da Instituição (sede e unidade executora) 

1. Nome da Entidade: Fundação Gerações  

2. Endereço: Rua Dr. Sebastião Augusto de Castro, nº 34 – Parque Valença II – Campinas/SP -  CEP: 
13058-582 

Telefone: (19) 3221-8172 /  3221-2292 

Site institucional: Em construção  

E-mail institucional:   fundacaogeracoes@gmail.com 

3. Nome do Representante Legal: Willy Otto Junqueira Zornig  

RG: 21.124.518 

CPF: 154.628.718-30 

Vigência do Mandato: 05/10/2019 a 04/10/2022 

 

C. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS  

A Fundação Gerações tem por finalidade a prestação de serviços de relevância pública e social, 
atuando de forma preponderante no desenvolvimento de trabalhos educacionais, objetivando a 
formação integral de crianças e adolescentes, garantindo seus direitos fundamentais, em especial na 
educação pré-escolar de qualidade.  

A entidade terá como atividades secundárias a assistência social e atividades ligadas à cultura e artes, 
prestando serviços com observância dos princípios compreendidos em sua área de atuação e 
legislação pertinente. 

  

 

D. DETALHAMENTO DE CADA SERVIÇO E PROGRAMA 

1. Metas previstas no Plano de Ação/Trabalho 2019.  

Público Atendido Nº de usuários  

Metas Plano Trabalho  2019  210 

Usuários atendidos em 2019 216 
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2. Atividades desenvolvidas e resultados alcançados  

Atividades/Estratégias Metodológicas 
Desenvolvidas 

Resultados /Impactos Alcançados 

Artesanato  Os usuários desenvolveram habilidades 
manuais, valorização da autoestima e também 
alguns obtiveram geração de renda.  

Violão  Foi favorecido aos usuários acesso a 
instrumentos musicais possibilitando 
concentração, coordenação motora, 
socialização, ritmo, acuidade auditiva, etc.  

Jiu Jitsu Desenvolveram a capacidade respiratória, 
coordenação motora, agilidade, força, 
flexibilidade, disciplina e autoconfiança, 
reduzindo a agressividade através do 
autoconhecimento, autocontrole e domínio 
próprio.  

Ginástica  Melhoraram a saúde física, mental, 
coordenação motora e estimularam o convívio 
social, melhorando a autoestima.  

Canto  Conheceram suas próprias habilidades 
corporais e vocais, adquiriram novas 
habilidades ao expressar-se mais claramente 
através delas.  

Desenvolveram o trabalho coletivo e 
cooperativo, criando e seguindo regras de 
grupo.  

Inglês Trabalhamos outro idioma através da escrita e 
da fala, foi desenvolvida a integração e foram 
capacitados e qualificados para um futuro 
próximo para o mercado de trabalho.  

Recreação Tiveram um ambiente saudável, lúdico com 
respeito e de valorização das diversidades, 
coordenação motora, coordenação física, 
desenvolvimento de habilidades manuais, 
melhora da disciplina através do convívio das 
regras de grupo e socialização dos mesmos.  

Corte e Costura Desenvolveram habilidades manuais, tiveram 
melhora da autoestima.alguns obtiveram 
geração de renda, e também houve inserção no 
mercado de trabalho no ramo da costura de 
alguns usuários.  

Hip Hop Desenvolveram o respeito, amizade, 
autovalorização, sensação de liberdade, 
reconhecimento, domínio do corpo, união, 
tiveram acesso a um espaço de lazer e convívio 
grupal. 
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Festas Foram proporcionados momentos de integração 
intergeracional. 

Passeios Proporcionamos momentos de lazer, integração 
intergeracional dos usuários e a melhoria na 
socialização dos mesmos.  

Palestras Conscientizamos os usuários através de temas 
sobre a realidade que os rodeiam.  

Gincanas Agregamos entretenimento, através de 
competições em equipe onde tiveram um 
desenvolvimento pessoal, promovendo um 
espaço de competição saudável.  

Visitas Domiciliares Fizemos o fortalecimento de vínculos com as 
famílias, ampliamos as ações de proteção e de 
escuta.  

Rodas de Conversas Trabalhamos a socialização, trocas de vivências 
e convivências, identificação dos problemas e a 
busca de soluções para os mesmos.  

 

E. FOMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CONTROLE SOCIAL  

A Fundação Gerações participou da Pré Conferência de Assistência Social Noroeste no Céu Florence com 
a participação de 1 técnico na ajuda da organização da mesma, na Pré Conferência  participamos com  5 
usuários e 5 funcionários da entidade.  

Na Conferência Municipal de Assistência Social tivemos a participação de 2 técnicos, e dois usuários.  

No ano de 2018 participamos das reuniões do Fórum de Usuários da região noroeste com  um técnico. 
Também participamos das reuniões de rede da região , GT Interproteções, Intersetorial Macro  com  1 
técnico.   

A Fundação Gerações participou de algumas reuniões convocadas pelo CMAS,  não fez parte de 
comissões.   

 

F. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
 

No ano de 2019 atendemos 216 usuários em diversas oficinas semanais como: artesanato, canto, violão, 

bateria, corte e costura, ginástica, inglês, recreação, Jiu Jitsu, Hip Hop,   atendendo de 2ª a 6ª feira com 

uma a duas horas de duração. A elaboração para ação do plano foi realizada através de reuniões com a 

equipe e com os usuários, através de diagnóstico e realidade exposta no bairro, trabalhando a proteção 

social básica, desenvolvendo serviços contínuos com crianças, jovens, adultos e idosos, abrangendo os 

diversos ciclos de vida e suas famílias, criando um espaço acolhedor de orientação e escuta com ações 

para desenvolver determinadas práticas sociais e educativas que permanece no interior da família e reflete 

nos serviços realizados em grupos à partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos 

seus usuários, complementando o trabalho social com as famílias e prevenindo a ocorrência de situação 

de risco social. Para a efetivação das ações utilizamos de várias estratégias metodológicas como: visitas 

domiciliares, atividades de acolhimento, rodas de conversas, oficinas de vivências, atividades físicas, 

esportivas/recreativas, atividades de promovam a informação, comunicação/garantia de direitos, projeto 

de vida, formação cidadã, convivência e fortalecimento de vínculos,  atividades de autoavaliação, 

expressão corporal, arte manuais, ações comunitárias, territoriais, articulação com a rede socioassistencial, 

elaboração de relatórios e prontuários, orientações e encaminhamentos, cadastro e atualização no SIGM, 

reuniões de planejamento de equipe e discussão de casos, reuniões de avaliação do projeto com usuários 
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e famílias, palestras diversas, atividades intergeracionais em passeios diversos e festas, como: atividade 

conjunta com o Cras Florence e Crami sobre 18 de maio e aulão Jiu Jitsu social, um dia de beleza  em 

comemoração ao dia das mulheres, passeios no cinema, na Mega Artesanal, no zooparque de Itatiba, 

desfile de 7 de setembro, sarau das oficinas de canto e hip hop, brinquedos infláveis, e festas de 

aniversariantes, bailão da Fundação Gerações, festival de apresentações das oficinas e festa do papai 

noel.  A avaliação ocorreu através da participação dos usuários/famílias e equipe técnica em reuniões, 

registros e questionários. Através das avaliações verificou-se que alcançamos a maioria dos resultados 

esperados proporcionando aos usuários um trabalho diferenciado, melhor qualidade de vida, trocas de 

vivências, agregaram novos conhecimentos, ampliaram a capacidade de conviver em grupo, etc., tiveram  

acesso a instrumentos musicais e outro idioma, além de algumas oficinas proporcionar a busca de geração 

de renda. O monitoramento ocorreu mensalmente através de relatórios on-line enviados a CSAC e visitas 

técnicas in loco realizadas pelo mesmo órgão, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados.     

 

 

G. OBSERVAÇÕES 
 

Temos trabalhado através de rodas de conversas nos grupos conscientizar os usuários a participarem do 
fórum de usuários da região para o fortalecimento da política, mas devido terem que se locomover a outro 
local, e terem outros afazeres da dinâmica familiar ainda não conseguimos participação de usuários nas  
reuniões.  Estamos com um técnico participando das reuniões e trazendo o que foi discutido para os 
usuários.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSINATURAS 

PRESIDENTE 

Nome: Willy Otto Junqueira Zornig 

Data: 30/12/2019 

 

Assinatura: ______________________________________  

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A)  

Nome: Luzia Pereira Rodrigues Barão  

Data: 30/12/2019 

 

Assinatura: ______________________________________  


