
cohab
  COHAB-CAMPINAS 

 
CTSOC - Coordenadoria do Trabalho Social – junho/2019 

 
Ações desenvolvidas em cada TTS 

 
Empreendimento Vilas de Taubaté: 
PERÍODO junho/19 
 

Macroação Atividade Descrição  

Mobilização e organização 
comunitária 

1.1. Plantão de atendimento 
p/ assessoria aos 

beneficiários nos assuntos 
gerais de interesse individual 

e coletivo 

Visitas domiciliares: Quantidade de 
intervenções: encaminhamentos e 

atendimentos. 
 

Atividades Coletivas: Constatação de 
idosos superando o isolamento social. 

 

1.4. Reunião mensal com 
corpo diretivo 

Para acompanhamento e repasse de 
informações. 

 

Mobilização e organização 
comunitária 

1.6. Oficina de Capoeira 
As atividades de capoeira objetiva, 

entre outras, a transmissão de valores 
sociais e culturais. 

 

1.8. Visitas de 
Acompanhamento do 
Orçamento Doméstico 

Para acompanhar e orientar a gestão 
do orçamento familiar. 

 
 
 
 

Educação Ambiental e 
Patrimonial 

3.4.  “Incentivo à Educação 
ambiental 

Café da manhã / oficina reciclagem; 
Dinâmica reino vegetal / oficina horta 

vertical / Oficina confecção brinquedos 
/Trilha perceptiva. 

 

3.9. Entrega dos contêineres 
e galões de óleo 

Envolver a comunidades e a 
administração do condomínio na 

escolha do local ideal para fixação do 
contêiner e galão de óleo. 

 

 
Atividades Antecipadas 

Atividade Justificativa 

                          Não houve  

 
Atividades não realizadas                            

Atividade Justificativa 

Não houve  
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 
EQUIPE TÉCNICA 
 

Metodologia: Percebe-se que na metodologia utilizada é possível a transversalidade entre as ações em 
desenvolvimento, aumentando as possibilidades de êxito no TTS.  
No Plantão, as “visitas domiciliares” e as “atividades coletivas” apresentam-se como um importante recurso 
para elevação da efetividade da ação, pois permitiu continuação da inserção de parcerias para realização de 
trabalho em rede. No caso das visitas, uma atenção mais aprofundada às questões familiares; no caso das 
atividades coletivas a inserção do projeto desenvolvido pela Coordenadoria Municipal do Idoso. 
As reuniões mensais com a administração dos condomínios, são realizadas através de metodologia 
participativa, onde os representantes informam os pontos positivos e negativos da atual gestão condominial 
e solicitam orientações da equipe técnica quando necessário. A participação de outros moradores nessas 
reuniões, deram-se com maior frequência no início das atividades do trabalho social nos condomínios; 
atualmente esses encontros tem-se centralizado apenas com a administração ou com o síndico, devido 
circunstancias atuais na relação entre o corpo administrativo do condomínio e os condôminos (troca de 
síndicos e ou disputas).  Contudo, estaremos trabalhando para  nos próximos meses retomar a prática de 
maior integração de beneficiários nessas atividades.  
As atividades de educação ambiental e patrimonial visam promover a mudança de comportamentos tidos 
como nocivos tanto para o ambiente como para a comunidade. É um eixo que abrange várias orientações e 
pequenas práticas sustentáveis para a redução de danos ambientais e valorização do patrimônio.  
Dessa forma, a comunicação estabelecida, tanto com o corpo administrativo como a população do 
empreendimento, permite maior envolvimento dos beneficiários com o trabalho social. Buscamos realizar o 
total das atividades previstas, a metodologia utilizada e a avaliação dessas ações foram positivas nesse 
período, pois complementaram a dinâmica das atividades e atingiram os objetivos propostos. 

        

Técnicas e instrumentos programados: 
Dessa forma, buscamos realizar o total das atividades previstas, a metodologia utilizada e a avaliação dessas 
ações foram positivas nesse período, pois complementaram a dinâmica das atividades e atingiram os 
objetivos propostos. 

        

Integração entre a execução do PTTS e projeto/ações de engenharia:  
Não houve 

        

Integração do PTTS com outros projetos sociais desenvolvidos na área: 
SANASA -  Planejamento de atividades para julho e agosto/19. 
ACIC - Associação Comercial e Industrial de Campinas. 

    
 
    

 
Observação 2: Informamos que o processo de reprogramação das atividades do TTS – Taubaté, por 
parte da SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação (Proponente) e CAIXA Econômica Federal ainda 
não foi finalizado; 
 
Implicações:  A morosidade com relação a manifestação aprovativa, por parte da CAIXA, sobre a 
“Reprogramação” efetivada pela SEHAB, acarreta atraso na montagem e encaminhamento das 
“medições”, assim como instabilidade na execução de algumas atividades; 
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TTS – PAC - Santa Lúcia 
Ações desenvolvidas: 
PERÍODO: junho/19 
 

 

Atividades não realizadas Justificativa Houve redirecionamento? (Se sim, o 
período previsto) 

20. Palestras em parceria com a 
EMDEC, sobre educação para o 
trânsito. 

Estamos aguardando a 
definição da agenda do 
parceiro.  

Sim. Setembro 2019 

32- Reuniões com moradores 
para encaminhamento das 
demandas do território (PDST) 

 
As reuniões serão 
retomadas após  o 
segundo semestre. 

Sim.  Setembro 2019  

36-Reuniões  e visitas com 
representantes de moradores 
(CAO) para acompanhar as 
intervenções das obras; 

As reuniões serão 
retomadas após a 
realização da 
Assembleia Geral. 

Sim. Agosto 2019 

39- Reuniões técnicas 
ambientais 

 A equipe do TTS estava 
no aguardo do início da 
2ª etapa de obras  

Sim. Agosto 2019 

 
ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES 
 

Objetivos específicos Metas período  Junho de  
2019 Resultados 

 5- Entrega  de convites para as 
assembleias.de boletins 
informativos; 

 Entrega  de convites  Meta atingida 

6. Assembleia Geral; 1 Assembleia realizada Meta atingida 

 Atendimento da demanda  
espontânea; 100% da demanda Meta atingida 

30 – Reuniões 
intersetorias/parceiros; 01 reunião Meta atingida 

55- -Oficinas Educativas de 
Ciências, Tecnologia e 
Empreendedorismo - Oficinas de 
Lego; 

Oficinas Educativas de 
Ciências Meta parcial atingida 

Equipe contratada para prestação 
de serviços; 

1 assistente social e 1 
estagiário de serviço social 
para dedicação exclusiva 
ao projeto. 

Meta atingida 

Aquisição de serviços. Adquirir todos os serviços 
programados Meta atingida 
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ATIVIDADES (TTS – PAC – Santa Lúcia - Regularização Fundiária)  
Período: junho/19  
 

Atividades Realizadas Descrição 

1. -Reuniões de equipe técnica  
 

Orientar, socializar e informar a equipe técnica 
contratada sobre as atribuições e atividades que 
serão desenvolvidas no TTS da regularização 
fundiária.     
(Relatório nº 25) 

11- Plantão social/Acolhimento 
 

Atender e orientar as famílias que procuram a equipe 
técnica. 
(Relatório nº 26) 

Equipe contratada para  prestação de 
serviços 

Técnicos que desenvolvem as atividades sociais com 
dedicação exclusiva ao projeto. (Relatório nº  27) 

 

 ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES 

Objetivos específicos Metas período  Junho de 2019 Resultados 

01 –Reuniões de equipe 
técnica; 3 reuniões Meta atingida 

11- Plantão 
social/Acolhimento; 
 

2 plantões Meta atingida 

Equipe contratada para 
prestação de serviços. 

1 assistente social e 1 estagiário 
de serviço social para dedicação 
exclusiva ao projeto. 

Meta atingida 

 
  AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 
  

 
Quantidade de atendimentos realizados pela equipe do TTS/Regularização Fundiária 

 

Atividades 

Demandas 
referentes ao 
mês de junho / 
2019 

Total de atendimentos e/ou atividades no período 
(outubro/18 a junho/19) 

Reuniões de equipe 
técnica 03 21 

Plantão Social 02 315 
Remoções 03 79 
Selagens dos lotes 00 421 

 
 

Campinas, 02 de agosto 2019 


