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A COMAC – Comissão Municipal de Atuação Municipal
de Petrópolis tem como missão atender pessoas de todas as
faixas etárias, através dos projetos sociais, que realmente
contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população
brasileira.brasileira.

Contribuir para que as crianças, jovens, pessoas com
deficiência e idosos possam, através da educação, de projetos
sociais e da cultura, construir suas próprias identidades, com o
fortalecimento da família, dos valores e do respeito ao próximo,
de forma que também sejam agentes capazes de afastar
crianças e jovens da vulnerabilidade social.

Desenvolver projetos sociais que minimizem o choque
entre as gerações, envolvendo as famílias. Proporcionar aos
idosos qualidade de vida, através de oficinas ocupacionais.
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A COMAC acredita, acima de tudo, no Brasil e nos
Brasileiros, na sensibilidade da comunidade petropolitana, que éBrasileiros, na sensibilidade da comunidade petropolitana, que é
a grande responsável pela manutenção dos projetos sociais
através das doações. São projetos que valorizam cada
participante, a relação familiar, mostrando que são capazes de
transformar suas próprias vidas.
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�Respeito às diversidades;
�Entusiasmo, determinação e amor pelo trabalho social,�Entusiasmo, determinação e amor pelo trabalho social,
como principal agente de transformação;
�Cooperação e parceria para a geração de resultados,
unindo instituição e comunidade para o cultivo de um
diálogo permanente;
�Capacidade em transformar sonhos em realidade;
�Afetividade nas relações com a contínua promoção da
afetividade nas ações.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Coordenadora: Juliana Gerhardt Kocourek

-Atendeu a 191 crianças, do Berçário ao 5º período;
- Crianças com idade de 06 meses a 06anos;
- Após a conclusão da Educação Infantil os alunos são automaticamente
encaminhados à Escola Germano Valente, filial da COMAC, para o
ingresso no Ensino Fundamental, com previsão de término somente no
9º ano;
- Atendimento em horário integral, das 7 às18h, de segunda a sexta-
feira;
- Realizou colônia de férias no mês de janeiro;
-Desenvolveu ao longo de 2013 um diferenciado Projeto Político
Pedagógico, num espaço privilegiado que estimulou a exploração lúdica,Pedagógico, num espaço privilegiado que estimulou a exploração lúdica,
onde os alunos brincaram livremente, descobriram sobre coisas novas,
desenvolveram e exercitaram suas capacidades motoras, cognitivas e
interativas;
-Equipe técnica multidisciplinar composta por pedagogas,
fonoaudióloga, psicóloga, psicopedagoga e assistente social que unidos
acompanharam tanto o aluno quanto a família, além de realizar
atividades junto à equipe;
- Festa do Dia das Mães;
- Festa do Folclore;
- Dia Nacional do Livro;
- Festa das Crianças;
- Dia Nacional da Educação Infantil;
- Campanha Não Bata, Eduque;
- Atividades desenvolvidas da Ecoteca, trabalhando a Sustentabilidade;
- Atividades desenvolvidas na Brinquedoteca;
- Atividades desenvolvidas na Quadra Poliesportiva;
- Atividades desenvolvidas no espaço de psicomotricidade;
- Festa do Natal.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

PORTUGUÊS
Objetivo
Desenvolver a percepção visual, auditiva, coordenação viso-motora.
Desenvolver orientação temporal (começo, meio e fim).
Desenvolver orientação espacial.

Conteúdo
Coordenação viso-motora
Desenho livre.
Labirinto.
Pintura.
Recorte e colagem.Recorte e colagem.
Traçados de linhas com movimentos livres e dirigidos.

Percepção Visual
Cor.
Forma.
Tamanho.
Letras/vogais.

Orientação Temporal = começo, meio e fim; mais velho, mais novo;
primeiro, último; dia, noite.

Orientação Espacial = dentro/fora, em cima/entre/em baixo, na
frete/atrás, mais alto/mais baixo, mais perto/mais longe.

Estratégia
Trabalhar as noções do conteúdo no dia-a-dia da criança.

Jogos, brincadeiras, histórias e músicas. 8



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

MATEMÁTICA

Estimular o raciocínio lógico, estabelecendo relações entre os
conceitos: todo, parte, igual, diferente, grande, pequeno, cor, forma
etc.
Desenvolver o conceito numérico através da expressão verbal gráfica.
Desenvolver a noção de diferentes medidas em relação aos objetos e
ao tempo.

Conteúdo: estruturas lógicas, semelhanças e diferenças, comparação,
identificação, conjuntos e cores.

Tamanho e formas - círculo, quadrado, triângulo e retângulo.Tamanho e formas - círculo, quadrado, triângulo e retângulo.

Números e quantidade = mais, menos, muito, pouco, cheio, vazio.

Medidas: Tamanho de objetos (pequeno, grande, maior, menor, grosso,
fino). Distância entre objetos (perto, longe). Velocidade (rápido, lento,
devagar, depressa). Massa (leve, pesado). Temperatura (quente, frio).
Som (alto, baixo). Tempo (muito tempo, pouco tempo, dia, noite, hoje,
ontem, amanhã).

Estratégia: Através do uso de material concreto onde a criança consiga
visualizar e conceituar a contagem dos objetos e, mais tarde, a
apresentação dos números em lousa, caderno, folhas, cartazes,
músicas.

Através de material concreto que permita a visualização de
diferentes medidas, utilizando também jogos e brincadeiras.

Em relação ao tempo é interessante o uso de calendário
mostrando o dia, mês, ano e tempo meteorológico e o aniversário das
crianças da sala.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

ESTUDOS SOCIAIS

Identificar, nomear e reconhecer os membros de sua família,
reconhecendo seu valor. Desenvolver socialização. Identificar os meios
de transporte que circulam em nosso país, relacionando-os com o
trânsito. Identificar os meios de comunicação. Identificar diferentes
profissões.

Conteúdo: Eu/família/casa. Escola. Meios de transporte/trânsito.
Meios de comunicação. Profissões. Datas comemorativas ( Carnaval;
Outono; Páscoa; Dia do Índio; Dia do trabalho; Dia das mães; Inverno;
Festa junina/julina; Dia dos pais; Dia do soldado; Folclore;
Independência do Brasil; Dia da árvore; Primavera; Semana do trânsito;Independência do Brasil; Dia da árvore; Primavera; Semana do trânsito;
Dia das crianças; Proclamação da República; Dia da bandeira; Verão;
Consciência negra; Natal.

Estratégia
Através de figuras, desenhos, gestos, músicas, histórias e

explicações sobre o significado de cada Item e produções de
lembrancinhas que traduzam a data em questão.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

CIÊNCIAS

Estimulação dos cinco sentidos, desenvolvendo a capacidade de auto 
higiene e a identificação e nomeação das partes do corpo.
Apresentar a diferença entre campo, cidade e praia, estabelecendo 
noção de tempo.
Identificar a importância da água para os seres vivos (diferenciando ser 
vivo e ser não vivo).
Nomear e reconhecer diferentes animais.

Conteúdo
O corpo humano (os sentidos, higiene e partes do corpo);

A natureza (dia/noite, tempo, água, campo, cidade, praia, seres vivos e 
não vivos plantas e animais).

Estratégia
Exercícios e atividades que desenvolvam a visão, audição, tato, olfato e 
gustação/paladar.
Incentivar também o lavar as mãos, escovar os dentes.
Livros e revistas que auxiliem a explicação sobre a natureza.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

ARTES

Incentivar e desenvolver o hábito de desenho estimulando assim a
fantasia da criança.
Estimular e confeccionar de brinquedos através de sucata.
Estimular a coordenação da criança e a criatividade com o uso de argila
e massinha.

Conteúdo
Artes – desenho livre e pintura.

Sucata.Sucata.

Argila e massinha.

Estratégia
Utilização de lápis, pincéis, cola.
Material de sucata.
Apresentação de argila e massinha.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

PLANEJAMENTO ANUAL DESENVOLVIDO

OBJETIVOS SÓCIOEMOCIONAIS

Desenvolver hábitos de asseio = pedir para ir ao banheiro, lavar as
mãos, limpar o nariz.

Habituar a usar clichês sociais = por favor, muito obrigado, com
licença...

Deixá-la explorar ao máximo objetos e brinquedos.

Levar a criança a brincar com todos.Levar a criança a brincar com todos.

Fazer com que a criança não fixe em um único colega.

Levar a criança a participar das atividades do grupo.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESULTADOS

O Centro de Educação Infantil da COMAC, denominado CEI COMAC,
alcançou os seus objetivos por mais um ano, atendendo de forma
profissional, com os padrões educacionais exigidos pelo Ministério da
Educação, que passou a preconizar a primeira infância.

A Educação Infantil é um programa que é mantido em parceria com a
Prefeitura, através do qual é repassado um valor per capto e merenda
escolar. Durante o dia, os alunos fazem cinco refeições, que são
preparadas nos melhores padrões de higiene e a equipe da cozinha
realiza capacitações que são oferecidas pelo SESC Banco Rio de
Alimentos, um importante parceiro da COMAC que ajuda na
manutenção da alimentação da escola e dos projetos sociais da
COMAC.COMAC.

A integração da equipe através dos Grupos de Estudos, que acontecera
uma vez por mês ao longo de 2013 e permitiram a realização de
capacitações e atividades que foram revertidas para os alunos.
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CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

FOTOS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 2013
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ENSINO FUNDAMENTAL

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Diretora Geral: Tânia Meirelles

- Escola de Ensino Fundamental, pública, conveniada à Prefeitura de
Petrópolis;
- Proposta Pedagógica diferenciada, com possibilidade de utilização dos
diversos espaços oferecidos pela unidade escolar;
-Sala de Recursos, equipada pelo Ministério da Educação;
-Escola que atende alunos com inclusão;
- Equipe multidisciplinar composta por psicóloga, psicopedagoga,
assistente social e fonoaudióloga,
-Possui um Consultório Odontológico, em parceria com a Prefeitura de
Petrópolis, em funcionamento, para atendimento aos alunos da escola;
-Projeto padaria-escola;-Projeto padaria-escola;
-Programa Mais Educação;
-- Feira de Livros;
- Projeto Cultural Cora Coralina;
-Retorno do PROERD, em parceria com a Polícia Militar para a prevenção
às drogas;
-Participante do projeto Escolas da Paz, da Vara da Infância, Juventude e
Idoso de Petrópolis;
-Projeto Água 2013;
-Festa do Dia das Mães;
- Festa do Folclore;
- Dia Nacional do Livro;
- Festa das Crianças;
-Atividades desenvolvidas na Quadra Poliesportiva;
-Festa do Natal.
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CURSO DE PATRULHEIROS

Coordenadores: Adriano Cândido Pereira e Amanda de Oliveira 
Moraes
Professora: Denise Câmara

O Projeto de Patrulheiros transcorreu com a tradicional
formalidade e tradição da COMAC, os conteúdos administrativos,
interdisciplinares e toda qualificação necessária para a formação do
adolescente/jovem em busca da oportunidade de inserção no
mercado de trabalho.

Durante todo o ano de 2013 a COMAC de Petrópolis,
através do Curso de Patrulheiros qualificou 136 adolescentes e jovens
com idade de 15 a 19 anos, em auxiliar administrativo, entretanto o
Curso ofereceu também aos familiares alguns atendimentosCurso ofereceu também aos familiares alguns atendimentos
especializados como: Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia,
sempre focados no desenvolvimento do aluno , nos casos onde
houveram necessidade de tratamento terapêutico, a família recebia-o
encaminhamento fornecido pelas técnicas.

Por mais um ano a COMAC cumpriu seu papel social
inserindo um grande número de jovens a primeira oportunidade de
emprego e por meio desta ação concreta e consequentemente
garantiu subsídios financeiros às famílias destes jovens inserido-os no
mercado de trabalho.
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CURSO DE PATRULHEIROS

Coordenadores: Adriano Cândido Pereira e Amanda de Oliveira 
Moraes
Professora: Denise Câmara

A Proposta do Curso de Patrulheiros é qualificar e inserir
jovens no mercado de trabalho, oportunizando a primeira experiência
profissional, por meio de Estágio ou pelo Programa Jovem Aprendiz.

Os alunos receberam os seguintes conteúdos:

•Patrulheirismo
•Ética e Cidadania
•Relações Humanas•Relações Humanas
•Saúde, Higiene, Auto cuidado, Orientação Sexual
•Segurança e saúde no Trabalho
•Meio Ambiente
•Língua Portuguesa-empresarial
•Noções bancárias
•História de Petrópolis
•Trabalho e Consumo- Tema transversais
•Deveres e Direitos
•Técnicas de Escrituração Empresarial
•Legislação Trabalhista
•Noção de Informática
•Noção de Inglês
•Conhecimentos Gerais e Lazer
•Atividade Interdisciplinar
•Estágio prático.
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PROGRAMA 
CURSO DE PATRULHEIROS

ENCAMINHAMENTOS PARA O 
MERCADO DE TRABALHO

Coordenador: Adriano Cândido Pereira

21



PROGRAMA JOVEM APRENDIZPROGRAMA JOVEM APRENDIZPROGRAMA JOVEM APRENDIZPROGRAMA JOVEM APRENDIZ
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

Coordenador: Adriano Cândido Pereira
Professoras: Tatiana  Guilherme, Renata Cardoso e Tatiane Garcia

O Programa Jovem Aprendiz é homologado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, estabelecido pela Lei nº.10.097/2000 e
regulamentado pelo Decreto nº. 5.598/2005, que determinam que
todas as empresas de médio e grande porte estão obrigadas a
contratarem adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos. Os jovens
beneficiários são contratados por empresas como aprendizes de
ofício, ao mesmo tempo em que são matriculados em cursos de
aprendizagem, em instituições qualificadoras reconhecidas (Agentes
de Integração), como a COMAC, que é uma Instituição Filantrópica
genuinamente petropolitana, que tem por objetivos a assistência aogenuinamente petropolitana, que tem por objetivos a assistência ao
adolescente e a educação profissional, devidamente registrada no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Há a obrigatoriedade do cumprimento de uma grade
curricular, que foi previamente cadastrada e autorizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego , mas a COMAC vai além e trabalha
os valores, a importância da família na construção de um futuro
profissional de sucesso, a necessidade de o jovem ser proativo, de
respeitar a hierarquia empresarial, de valorizar o seu emprego. Desta
forma, o jovem trabalha quatro dias na empresa, com carga horária
de seis ou oito horas, e o quinto dia de trabalho, ele fica o mesmo
período sendo capacitado na COMAC.
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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

ENCAMINHAMENTOS PARA O 
MERCADO DE TRABALHO

Coordenador: Adriano Cândido Pereira
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RELATÓRIO GERAL DE PROJETO CRER SER 

Coordenadora: Amanda Moraes
Professora: Áurea Rodrigues  

Durante todo o ano de 2013, o projeto Crer Ser
desenvolveu suas atividades seguindo o Plano de Curso planejado
para o ano, e além deste direcionamento foi possível adaptar outras
atividades que trariam benefício no cumprimento dos objetivos do
projeto.
O projeto CRER SER deu início as suas atividades no dia 04 de março
de 2013 com a Professora Regente Áurea Rodrigues que conduziu
todas as atividades pedagógicas, acompanhando-os durante todo o
curso, além desta uma equipe multidisciplinar.

Abaixo o demonstrativo em gráfico dos atendimentos.

Atendimentos % Pedagógicos

Psicológicos

Fonoaudiológicos

Assistência Social

Psicopedagógicos

Inclusão Digital

Capacitação em 
Padaria
Artetarapia

Eventos Internos

Eventos externos
26



RELATÓRIO GERAL DE PROJETO CRER SER 

Coordenadora: Amanda Moraes
Professora: Áurea 

Descrição da Proposta do Projeto Crer Ser

Promover a autonomia em deficientes desenvolvendo as
habilidades motoras fina e grossa, psicológicas e sociais, assim como
também as competências , para que haja capacidade de transformar
conhecimento, habilidades e atitudes em resultados, e os resultados
promovam a inserção desses deficientes ao mundo do trabalho.

Descrição da atividade pedagógica:

Melhorar o processo de aprendizagem dos indivíduos, através da
reflexão, sistematização e produção de conhecimentos curriculares e
gerais, abordando as várias compreensões dos aspectos sociais.

Descrição da atividade psicológica:

Buscar a interação do indivíduo entre si , com os outros, com o
sistema social, com a natureza, descrevendo, explicando,prevendo e
modificando comportamentos.Valorização do eu.

Descrição da atividade fonoaudiológica:

Diagnosticas distúrbios de audição e fala, habilitar a comunicação
oral e escrita, tratando distúrbios da comunicação como gagueira,
alteração da voz e fala.

27



RELATÓRIO GERAL DE PROJETO CRER SER 

Coordenadora: Amanda Moraes
Professora: Áurea 

Descrição da atividade de assistência social:

Intervir nas questões sociais do aluno, investigando a família,
pesquisando e analisando a realidade social, formulando executando
com encaminhamentos para serviços, programas e políticas sociais
que visam a preservação e defesa e ampliação dos direitos humanos e
a justiça social.

Descrição da atividade psicopedagógica:

Identifica os fatores e avalia o déficit de aprendizagem
restabelecendo uma articulação dos conhecimentos disciplinares do
aluno, visando novas possibilidades e estratégias de como aprender,aluno, visando novas possibilidades e estratégias de como aprender,
como superar as dificuldades, como tratá-las e preveni-las.

Descrição da atividade de inclusão digital:

Promover a inclusão digital aos deficientes, apresentando as
tecnologia de informação como instrumento atual de trabalho,
integrando educação e tecnologia.

Descrição da atividade de capacitação em padaria:

Atividades teóricas e práticas de auxiliar de padaria e treinamento
das habilidades motoras, e também as normas de higienização.
Reforço para o trabalho de autoestima por produzir algo.
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RELATÓRIO GERAL DE PROJETO CRER SER 

Coordenadora: Amanda Moraes
Professora: Áurea 

Descrição da atividades de arte terapia:

A proposta da arte terapia é ampliar a percepção dos seus
problemas e necessidades, usando o meio de expressão artística
corporal contribuindo para a estabilidade emotiva.

Descrição da atividade internas:

Estimular a integração dos grupos e desenvolver as habilidades
intrapessoal e interpessoal. Aplicação e avaliação de aquisição das
competências.

Descrição da atividade externas:

Investigar o comportamento e atitudes em ambientes
diferenciados, permitir a contextualização dos efeitos terapêuticos,
perceber a autonomia e a analisar as tomadas de decisões.
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RELATÓRIO GERAL DE PROJETO CRER SER 

30
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RELATÓRIO GERAL DE PROJETO COMAC 
AMIGA DA MELHOR IDADE – AULAS DE IOGA

Professora: Olívia  Machado

A atividade de Ioga deu se início no dia 21 de fevereiro de
2013, o trabalho é realizado por uma voluntária, de nome Olívia
mACHADO, habilitada a desenvolver o Ioga, através do Projeto Comac
Amiga da Melhor Idade.

O objetivo das aulas de Ioga é estabilizar as questões
emocionais, através das técnicas orientais, de respiração, postura e
relaxamento.

Os interessados na atividade de Ioga procuram a
instituição de maneira espontânea, todos que participaram desta
atividade estão devidamente matriculados, com seus dados de
identificação, e acompanhados por chamadas de presença,
administrada pela própria professora.administrada pela própria professora.

Até o final deste ano de 2013 a atividade de Ioga ofereceu
este trabalho importante a diversos públicos, como: a princípio a seus
colaboradores/doadores, e também a parte da equipe de funcionárias
do telemarketing da COMAC, que se beneficiou com as técnicas do
Ioga. Apesar de oscilar o número de participantes, devido a entradas e
saídas, cerca de 40 pessoas de ambos os sexos gozaram dos benefícios
da atividade.

A atividade ocorria em um(1) dia da semana- em dois
horários/ dia, com o aumento da procura a voluntária” Vivi”, doou
mais um dia de seu tempo passando a oferecer o Ioga, duas(2) vezes
na semana, todas as quartas e quintas feiras, sendo manhã e tarde,
ampliando os horários para que pudesse acomodar dentro dos
padrões exigidos na prática do Ioga, um ambiente confortável a seus
praticantes, a fim de atingir seus objetivos.
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RELATÓRIO GERAL DE PROJETO COMAC 
AMIGA DA MELHOR IDADE – APRENDA A 

CLICAR (INCLUSÃO DIGITAL)

Professor responsável pelas turmas da manhã: Rodrigo Mocco

Professor responsável pelas turmas da tarde: Leandro da Silva

A atividade de Inclusão digital tem como objetivo as noções
básicas de informática, porém por se tratar de uma atividade ao
público da terceira idade muito mais que incluí-los na
contemporaneidade digital a COMAC em parceria com o Sistema
Firjan/SESI, tem como meta diminuir o conflito de gerações, ocupar o
tempo ocioso, e fornecer subjetivamente novas relações sociais a este
público, que por uma oferta pedagógica, também contempla seu
público com um atendimento respeitoso em um ambiente saudável.público com um atendimento respeitoso em um ambiente saudável.

Durante o ano de 2013 a atividade beneficiou cerca de 80
idosos, distribuídos por 4 turmas, o trabalho foi dinamizado por dois
profissionais distintos, onde foi possível registrar a participação
motivada no decorrer de todo o curso.

Ao final das atividades de inclusão digital cada participante
recebeu seu certificado.
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COMAC COSTURANDO COM AMOR

Coordenadora: Fátima Bastos

No âmbito da Geração de Trabalho e Renda: De cunho
econômico e social, o Projeto Comac Costurando com Amor busca
capacitar mulheres, priorizando as mães dos alunos matriculados na
Escola Germano Valente e outras vítimas de violência doméstica, para
a estruturação de um grupo de geração de renda na área de confecção
– molde, corte, costura e arremate. Com isso, pretende-se atingir o
objetivo de melhorar a renda destas mulheres, dando lhes autonomia
e permitindo que sejam inseridas formalmente no mercado de
trabalho, uma vez que o Polo de Confecção impera na geração de
emprego na cidade de Petrópolis.emprego na cidade de Petrópolis.

No âmbito Social: Fortalecer e valorizar grupos familiares,
apoiando para que possam exercer sua função social, através das
competências familiares que são os conhecimentos, saberes e
habilidades somadas à efetividade, atitudes e práticas das famílias. Dar
a mulher violentada a oportunidade de seguir a sua vida, sem a
dependência financeira do companheiro que lhe violenta, muitas
vezes por não ter capacidade de trabalhar e gerar renda para o seu
sustento e de seus filhos
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COMAC COSTURANDO COM AMOR

Coordenadora: Fátima Bastos

A COMAC – Comissão Municipal de Atuação Comunitária
de Petrópolis recebeu em sua sede – Rua Visconde Souza Franco, 590
– Centro (rua da feira) as placas dos candidatos com as madeiras de
sustentação para que pudessem ser utilizadas em projetos sociais e
educacionais da instituição.

As madeiras foram utilizadas em pequenos reparos, para
moldurar os trabalhos dos alunos, o que geralmente é colado na
parede. Com as madeiras os acabamentos dos trabalhos ficaram muito
melhores. Já com as lonas, foram confeccionadas bolsas ecológicas –melhores. Já com as lonas, foram confeccionadas bolsas ecológicas –
Ecobags – para venda no bazar de final de ano e para doação aos
alunos da Educação Infantil e pastas para os alunos do projeto
Aprenda a Clicar. As fotos dos candidatos ficarão na parte interna e na
parte externa os alunos do projeto Crer Ser customizarão as sacolas
com pinturas e fuxicos. O Projeto Crer Ser capacita pessoas com
deficiência para o mercado de trabalho. Foram retiradas do meio
ambiente mais de 5.000 placas eleitorais.
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COMAC COSTURANDO COM AMOR

Coordenadora: Fátima Bastos
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PARCERIA COM SESC 
BANCO RIO DE ALIMENTOS

O Sesc RJ lançou, em dezembro de 2000, o programa
Banco Rio de Alimentos, uma iniciativa de solidariedade social
pioneira em nosso estado, pautada em três pilares: minimizar os
efeitos da fome, diminuir o desperdício de alimentos e disseminar a
cultura do voluntariado.

O Banco Rio de Alimentos promove uma ponte entre
doadores de produtos alimentícios e instituições como orfanatos,
abrigos, projetos sociais e asilos. Além disso, realiza diversas ações
educativas nas áreas social e nutricional, e outras integradas com as
unidades Sesc no estado do Rio.unidades Sesc no estado do Rio.

A COMAC é uma das instituições de Petrópolis que é
parceria do SESC Banco Rio de Alimentos e recebe as doações de
alimentos. Todas as terças-feiras, no Horto Municipal é feita a
distribuição de frutas, legumes, verduras, por exemplo e quando há
produtos, como biscoitos, leites, sucos, arroz, iogurte e demais
produtos que o SESC Banco Rio de Alimentos pode destinar às
instituições de Petrópolis , a COMAC também é contemplada e as
doações são inseridas na alimentação dos assistidos pela instituição.

No final de 2012 tivemos a oportunidade de receber
Clarinha Salgado, integrante da equipe do Banco Rio, que realiza um
trabalho fantástico de aproveitamento integral de alimentos (foto na
página anterior, num momento de integração com a equipe da
COMAC).
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOLOGIA

Psicóloga - Maria Angélica Martins Calleja

O trabalho de atendimento psicológico junto a instituição
COMAC, que abrange o curso de Patrulheiros, Curso Jovem Aprendiz,
Projeto Crer Ser e Escola Germano Valente – Educação Infantil e
Ensino Fundamental, tem como finalidade diagnosticar, prevenir e
tratar distúrbios emocionais e de personalidade, a partir da
observação e análise do comportamento, dos sentimentos e dos
mecanismos mentais do aluno. Seu objetivo final é a saúde mental do
indivíduo para que possa ter uma boa qualidade de vida. A resolução
do problema psicológico significa uma situação melhor de
relacionamento com a sociedade, família e consigo mesmo (com seus
pensamentos, desejos e sentimentos).

No que se refere ao Projeto Crer Ser, o setor de psicologia
tem como objetivo a promoção da pessoa com deficiência,tem como objetivo a promoção da pessoa com deficiência,
desenvolvendo suas capacidades nos aspectos comportamentais,
emocionais, cognitivos, sociais e culturais, respeitando sua
individualidade e favorecendo sua inclusão no mercado de trabalho e
junto ao meio no qual esta inserido.

Assim com o foco nesse objetivo, acompanhamos a
trajetória do aluno desde sua entrada na instituição, atuando em
parceria com o s setores de: Fonoaudiologia, Psicopedagogia,
Assistência Social e a professora do Projeto.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOLOGIA

Psicóloga - Maria Angélica Martins Calleja

Principais atividades desenvolvidas nos projetos assistidos 
pelo setor de psicologia:

Avaliação, triagem e encaminhamento terapêutico;

Atendimento individual e em grupo, sendo o atendimento em grupo 
referente somente ao Projeto Crer Ser, realizado as sextas-feiras;

Participação de estudos de casos em parceria com outros membros da 
equipe técnica;

Orientações aos familiares e/ou responsáveis;

Assessoria a equipe pedagógica;Assessoria a equipe pedagógica;

Reunião com grupo de pais;

Elaboração e desenvolvimento de relatórios;

Visitas e passeios, com o objetivo de observá-los e avaliá-los em 
outros ambientes.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOLOGIA

Psicóloga - Maria Angélica Martins Calleja

Resumo de atendimentos oferecidos ao Projeto Crer Ser:

Em 2013 foram atendidos 11alunos, um total de 306
atendimentos. Foram feitas 19 anamneses, 5 atendimentos para
orientação de pais e/ou responsáveis e 10 ações em grupo junto a
professora, com o objetivo de fazer uma avaliação da semana, para
melhor integração do grupo.

Com toda essa assistência ao grupo foi observado uma grande
evolução, tanto do grupo com desenvolvimento individual de cada
membro.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOLOGIA

Psicóloga - Maria Angélica Martins Calleja

Resumo de atendimentos oferecidos ao Curso Patrulheiros e Projeto 
Jovem Aprendiz:

O trabalho do setor de psicologia junto ao curso de
Patrulheiros e Jovem Aprendiz, visa detectar, prevenir e intervir nos
problemas emocionais e psicológicos dos adolescentes com o objetivo
também de uma melhor aproveitamento pedagógico, já que fatores
emocionais, familiares afetam diretamente o processo de
aprendizagem.

Os alunos foram encaminhados pelas professoras dos
respectivos cursos, que observando-os em sala de aula, encaminha-osrespectivos cursos, que observando-os em sala de aula, encaminha-os
para uma avaliação e uma possível intervenção se necessário for.
Em 2013 no Curso Patrulheiros foram realizadas 29 avaliações, sendo
assistidos 5 alunos e 9 atendimentos a pais/responsáveis.

No curso de Jovem Aprendiz foram realizadas 6 avaliações,
sendo assistidos 3 alunos e 2 atendimentos a pais/responsáveis.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOLOGIA

Psicóloga - Maria Angélica Martins Calleja

Resumo de atendimentos na Escola Germano Valente:

Os alunos passam por um processo de triagem, chegando
ao setor encaminhados pelos professores, onde são avaliados e se
necessário encaminhados para atendimento psicológico da rede
municipal.

São realizadas orientações aos pais e aos professores no
sentido de como lidar, resolver e interferir nos conflitos relacionados
aos alunos.

Em 2013 foram realizados na escola 63 atendimentos aEm 2013 foram realizados na escola 63 atendimentos a
pais/responsáveis, 34 entrevistas de anamnese para a educação
infantil, 123 alunos da educação infantil, 27 atendimentos a
professores, 5 reuniões de pais e 27 alunos do ensino fundamental.
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RELATÓRIO GERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental

Fonoaudióloga: Haila Andréa Gannam Brum Gehren – CRFª 2214

O trabalho fonoaudiológico na Educação Infantil tem o objetivo de
desenvolver prevenção na área da comunicação oral e escrita, voz e
audição, participar da equipe de orientação e planejamento escolar,
inserindo aspectos preventivos ligados a fonoaudiologia.

Os alunos chegam ao setor através da observação do próprio
fonoaudiólogo ou encaminhado pelo professor onde são avaliados.

Os professores recebem orientação quanto aos cuidados com a voz,
capacitação e detecção de alterações fonoaudiológicas ligados acapacitação e detecção de alterações fonoaudiológicas ligados a
linguagem oral e escrita.

Os pais recebem orientação sobre o possível problema do filho e a
explicação do encaminhamento necessário.

EDUCAÇÃO INFANTIL - No ano de 2013, foram atendidos 54 alunos,
sendo: 21 encaminhados para tratamento fonoaudiológico externo; 3
encaminhados para tratamento fonoaudiológico na Instituição COMAC;
6 já estavam em tratamento; 17 foram orientação aos pais; 3
encaminhados ao neurologista e 4 mães não compareceram ao
chamado.

ENSINO FUNDAMENTAL - No ano de 2013 foram atendidos pelo setor
de fonoaudiologia 47 alunos, sendo: 23 encaminhados para tratamento
fonoaudiológico externo; 6 já estavam em tratamento; 11
encaminhados para reforço pedagógico e 7 nada foi observado.
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RELATÓRIO GERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Curso de Patrulheiros

Fonoaudióloga: Haila Andréa Gannam Brum Gehren – CRFª 2214

O trabalho fonoaudiológico junto ao curso de Patrulheiros tem o
objetivo de detectar problemas na área da comunicação oral e escrita,
voz e audição dos adolescentes.

Os alunos chegam ao setor, encaminhados pela professora do curso,
quando observado alguma dificuldade nas áreas acima descritas.

No ano de 2013 passaram pelo setor 10 alunos, sendo: 6
encaminhados para tratamento fonoaudiológico externo e 4encaminhados para tratamento fonoaudiológico externo e 4
receberam orientação do profissional.
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RELATÓRIO GERAL DE FONOAUDIOLOGIA

Projeto Crer Ser

Fonoaudióloga: Haila Andréa Gannam Brum Gehren – CRFª 2214

O trabalho da fonoaudiologia no Projeto Crer Ser, tem o objetivo de 
diagnosticar os distúrbios na área da comunicação oral e escrita, 
audição e voz, tratando dos distúrbios relacionados acima.

Todos os alunos passam por uma avaliação, só permanecem em 
tratamento, os que apresentam necessidade.

No ano de 2013, 16 alunos foram avaliados, porém, 6 permaneceram 
em tratamento fonoaudiológico na Instituição COMAC.em tratamento fonoaudiológico na Instituição COMAC.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOPEDAGOGIA

EDUCAÇÃO INFANTIL

Psicopedagoga – Juliana Werner

O Trabalho psicopedagógico desenvolvido junto ao Centro de
Educação Infantil objetivou prevenir e intervir nos problemas de
aprendizagem realizando avaliação com os alunos, assessoramento
aos professores quanto ao desenvolvimento do grupo de alunos e na
elaboração de propostas adequadas ao Planejamento Pedagógico do
CEI.

No ano de 2013 foram realizados 80 atendimentos no Centro de
Educação Infantil incluindo alunos, pais/responsáveis e professores. Os
alunos foram encaminhados para o setor através de observação diáriaalunos foram encaminhados para o setor através de observação diária
dos seus professores e da triagem realizada pela equipe
multidisciplinar. Após os atendimentos, foram feitas orientações às
professoras sobre o que foi observado e foi realizado um plano de
ação voltado para o aluno atendido.

No 1º semestre, durante 45 dias, foi realizada a Oficina Floresta
Encantada com os alunos das turmas do 4º e 5º período, com o
objetivo de mobilizar o corpo e a mente infantil, desenvolvendo a
consciência corporal, a reflexão e a criatividade, abrindo caminho para
a aprendizagem. Através da oficina houve um grande envolvimento
dos alunos, onde demonstravam-se entusiasmados e atentos as
solicitações. Através dos exercícios foi possível observar os alunos
com maior dificuldade psicomotora e intervir para que maiores
dificuldades pudessem surgir.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOPEDAGOGIA

EDUCAÇÃO INFANTIL – Parte 2 

Psicopedagoga – Juliana Werner

Já no 2º semestre, foi realizada uma triagem da equipe com as turmas
de 4º e 5º períodos, a fim de verificar os alunos com menor
rendimento escolar para acompanhamento psicopedagógico na sede
COMAC.

Aos alunos que necessitavam do acompanhamento, foi enviada
solicitação de comparecimento dos pais/responsáveis para maiores
explicações do desenvolvimento do aluno, para autorização do
atendimento com dia e horário marcados, porém, infelizmente, dos
alunos que necessitavam do acompanhamento apenas 5alunos que necessitavam do acompanhamento apenas 5
compareceram aos atendimentos e puderam ser assistidos.

Foram realizados planos de intervenção e prevenção de acordo com
cada dificuldade, onde pode-se observar evolução no déficit de
aprendizagem de cada aluno apresentava.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOPEDAGOGIA

ENSINO FUNDAMENTAL

Psicopedagoga – Juliana Werner

O Trabalho psicopedagógico junto ao Ensino Fundamental visou
prevenir e intervir nos problemas de aprendizagem realizando
avaliação com os alunos, o assessoramento aos professores quanto ao
desenvolvimento do grupo de alunos, a elaboração de propostas
adequadas junto à equipe para que os alunos avancem nas suas
aprendizagens.

No ano de 2013 foram realizados o total de 30 atendimentos incluindo
alunos, professores, pais/responsáveis. Os alunos foram
encaminhados para o setor através de observação diária dos seusencaminhados para o setor através de observação diária dos seus
professores e da triagem realizada pela equipe multidisciplinar. Após
os atendimentos era dado um retorno a professora sobre as
observações feitas e um plano de ação voltado para o aluno atendidos.

Quando observado problemas de aprendizagem no aluno, foram
enviadas solicitações para que os pais/responsáveis comparecessem
na escola para conversa com a equipe, porém, muitos não
compareciam, dificultando assim o avanço do aluno na sua
aprendizagem e impossibilitando uma intervenção dos problemas de
aprendizagem. E aos que compareceram, foram feitas explicações e
orientações do problema observado no aluno, encaminhando-o para
tratamento externo.
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RELATÓRIO GERAL DE PSICOPEDAGOGIA

CURSO DE PATRULHEIROS

Psicopedagoga – Juliana Werner

O trabalho psicopedagógico junto ao Curso Patrulheiros visou detectar,
prevenir e intervir a problemática da aprendizagem do adolescente.

Os alunos foram encaminhados para o setor através da professora do
curso, que observava-os em sala de aula e encaminhava-os quando
verificava algum possível problema ou dificuldade.

Os atendimentos foram realizados através de entrevista operativa
centrada na aprendizagem e testes de acordo com a queixa principal
observada pela professora.observada pela professora.

No ano de 2013 foram atendidos o total de 8 alunos, sendo 2 alunos
com necessidade de acompanhamento, porém 1 aluno após a
avaliação foi encaminhado para o mercado de trabalho, sendo assim,
apenas 1 aluno foi acompanhado no setor no 2º semestre,
comparecendo ao atendimento somente em 2 sessões.

Os alunos que não necessitavam de acompanhamento
psicopedagógico foram encaminhados internamente para os setores
de psicologia e fonoaudiologia quando necessário.
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RELATÓRIO GERAL DO SERVIÇO SOCIAL   

SERVIÇO SOCIAL

Assistente Social: Jaqueline Marques Corrêa – CRESS 23222- 7ª
Região/RJ

Total de Atendimentos Serviço Social em 2013: 312
(alunos, familiares e encaminhamentos)
Palestras: “Democracia, Ética e Cidadania” e “Não Bata, Eduque.

O Serviço Social na COMAC pauta-se nas atribuições do profissional
de acordo com ART. 4º da LEI No 8.662, DE 7 DE JUNHO DE 1993,
adaptada às necessidades de cada projeto desenvolvido, bem como
às demandas apresentadas pelos usuários, realizando a devida
intervenção com base no estudo de caso, sempre visando a
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.

Com base nas diretrizes da ética do Serviço Social, são realizados os
atendimentos, estudos de caso (de forma individual),
encaminhamentos para a rede de serviços, bem como
acompanhamentos e avaliações. A proposta, entretanto, não foi
apenas orientar o usuário quanto aos seus direitos e deveres
enquanto cidadão, haja vista a ineficiência e/ou lentidão das políticas
públicas e sua rede de serviços, mas garantir a sua efetividade, o
acesso aos mesmos, viabilizando-o.

Além da intervenção junto aos usuários, há ainda a postura ética do
exercício profissional junto aos demais membros da equipe, sempre
sob a perspectiva de cooperação, numa abordagem – não multi –
interdisciplinar, de forma proativa e com máximo respeito aos
pluralismo.
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RELATÓRIO GERAL DO SERVIÇO SOCIAL   

SERVIÇO SOCIAL

Assistente Social: Jaqueline Marques Corrêa – CRESS 23222- 7ª
Região/RJ

Resultados e Entraves

Os resultados foram positivos, em sua maioria. Conseguiu-se encerrar
o ano com saldo positivo no setor de Serviço Social, pela falta de
pendências nos casos atendidos.

Identificamos como principais entraves em 2013, a lentidão – quando
não ineficiência – e falta de “feedback” intersetorial de alguns órgãosnão ineficiência – e falta de “feedback” intersetorial de alguns órgãos
públicos, como na área da saúde (todos), por exemplo, inclusive na
área de Atenção Básica. A Assistência também está um tanto lenta,
mas por sobrecarga mesmo, principalmente o CRAS Centro (maioria
dos nossos encaminhamentos em 2013).

Os que classificamos como resposta mais rápida (e eficiente) são a
Defensoria Pública 1º Distrito, a Vara da Infância, da Juventude e do
Idoso e alguns processos do Conselho Tutelar Centro.
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RELATÓRIO GERAL DO SERVIÇO SOCIAL   

Projetos: Atend. Social Aluno Atend.

Social Família

Encaminh. Interno (Interd.) Encaminh. Externo (Rede)

Crer Ser 10 16 03 07

Patrulheiros: A 13 10 03 09

B 05 05 02 07

C 05 05 01 00

Jovem Aprendiz 02 00 01 00

Aprenda a Clicar 02 00 00 01

EGV:

Educ. Infantil

04 43 05 40

Ensino Fundamental 07 06 04 03

Arte terapia,Ioga 00 00 00 00

LIBRAS, Costurando,outros 01 01 00 01

Sou de Responsa 31 37 00 06

Triagens e Acolhimentos (exceto S de

Resp)

00 09 00 07
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QUEM FAZ A COMAC?

ADRIANA MILLER * ANNE AVELAR * DEBORA ARAUJO * ELIAS
PACHECO * FABIANO FONSECA * JANAY MARQUES * JOAO
CARLOS CAETANO * JORGE LUIZ LADEIRA * JOSE CARLOS
TAVARES * LILIA DOS SANTOS * LUCIANA GUIMARAES *
MARCELA RIBEIRO * MONIQUE NOBREGA * NATALIA BARBOSA
* NATÁLIA CARVALHO * CATIA CUNHA * RENATA NOVAIS *
RODRIGO DE OLIVEIRA * ROMULO MONTEIRO * SELMO
PEREIRA * VINICIUS CORREA * MÔNICA GUERRA FERREIRA *
FÁTIMA BASTOS * FAUSTO CABRAL DE MELLO * MARIA IGNÊS
BATELLI * BERNARDETE FERREIRA * ADRIANO CANDIDO
PEREIRA * LUANA DE MARÇAL * AMANDA OLIVEIRA MORAES *
DENISE CAMARA * ELIZABETH FERREIRA * HAILA GANNAM
BRUM * JAQUELINE MARQUES * JULIANA WERNER * MARIA
ANGELICA CALLEJA * ALEXANDRE MONTEIRO * ALINE
CONCEIÇÃO * AUREA RODRIGUES * RENATA CARDOSO *
TATIANA GUILHERME * TATIANE GARCIA * ANDERSONTATIANA GUILHERME * TATIANE GARCIA * ANDERSON
GALDINO * MARIA LUZIA COELHO * ANDERSON DA SILVA * ANA
AMELIA PRATES * ANA CLAUDIA SILVA * ANDREA NEUMANN
VIEIRA SILVA * CAROLINE BARREIROS DE ALMEIDA * DAIANE
CARVALHO DOS SANTOS * DANIELE SIQUEIRA GARCIA *
DINESIA GOMES FERREIRA * ECIRLANE OLIVEIRA DA COSTA
SANTOS * EUNICE MARIA DA SILVA QUINTANILHA * HELOISA
DE FATIMA DA SILVA CONCEIÇAO * JAQUELINE GALDINO DA
SILVA * JOSEANE DE OLIVEIRA SIXEL * JULIANA GERHARDT
CARVALHO KOCOUREK * JUSSARA DE LOURDES GONÇALVES
* UANA LIMA DE SOUSA * MARIA DE FATIMA DA SILVA LIMA *
MARIA ZULMIRA BEZERRA SANTOS * MERIELEM FERNANDES
DA SILVA * MICHELE NELI TEIXEIRA OLIVEIRA * ROSANGELA
AZEVEDO AVELLAR ALVES * SIMONE CAVALCANTE CARLOS
FERNANDO LUIZ MARINHO DE SOUZA * JAQUELINE PASSOS
QUEIROZ * THAMIRES LIMA RUFINO * OLIVI\A MACHADO *
RODRIGO MOCCO * LEANDRO DA SILVA.
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PARCEIROS DA COMAC

CONSELHO TUTELAR  DE PETRÓPOLIS
Centro e Distritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Central de Penas e 
Medidas Alternativas 56
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