
EURECA  I
CENTRO DE CONVIVÊNCIA 



O Eureca I é um Centro de Convivência que desenvolve 
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

com crianças e adolescentes de 06 a 15 anos. 

Atualmente atendemos 170 crianças e adolescentes divididos entre
manhã e tarde. 

Desses 85 são público prioritário.



Fica sob responsabilidade da pedagoga a organização 
dos grupos conforme faixa etária e perfil de cada criança 

e adolescente, que os meus colegas vão apresentar 
posteriormente cada um.

Nossa equipe é composta por: 
COORDENADORA/PEDAGOGA

PEDAGOGA
AGENTE ADMINISTRATIVO

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA
MONITORA

OFICINEIRA DE CAPOEIRA
10 ESTAGIÁRIOS DAS ÁREAS: ARTES, EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA.
5 ZELADORAS DIVIDIDAS ENTRE COZINHA E LIMPEZA

GUARDA PATRIMONIAL



O Horário de atendimento do Centro de Convivência é das 
08:00 ao 12:00 e das 13:00 as17:00 horas. O horário que é 

desenvolvido o SCFV com as crianças e adolescentes é das 
08:30 as 11:30 e das 13:00 as 16:00 horas de segunda à sexta-

feira, sendo destinada toda quarta pela manhã e toda última 
quarta de cada mês, período integral, para reuniões de equipe, 

capacitações, estudo de caso, leitura de documentos (1 
semana, regimento, conhecer as atividades e as crianças), 

planejamentos (cada educador tem o seu período de 
planejamento), organização e avaliação dos eventos, conforme 

o cronograma anual da unidade.



Eu sou estagiária de Psicologia o meu trabalho é voltado ao trabalho 
realizado pela equipe técnica. Acolhimento /Apresentação do 

Serviço, Chamada/Controle diário, Intervenções com as crianças e 
adolescentes, atas das reuniões, controle de atestado e 

declarações, ligações para as famílias.

Sou responsável também pela mobilização para os eventos 

Grupos com famílias, juntamente com as crianças e adolescentes.



No ano passado fiquei responsável pelo grupo Laços de Afeto, que é 
desenvolvido com as crianças e suas famílias, esse ano estarei dando 
continuidade. Pois essa é uma demanda importante para trabalhar

Iniciei recentemente uma intervenção na comunidade com os 
adolescentes do Colégio Estadual  Jardim Interlagos, chamado: 

Quero Trabalhar e agora?
Atualmente temos grupos e oficinas que os meus colegas irão 

apresentar agora:



GRUPOS:
- OS INCRÍVEIS

- FERAS DO SABER

O objetivo do grupo é promover
a socialização e novas experiências 

entre essa faixa etária dos 06 
aos 07 anos de idade.





OFICINA SOCIOEDUCATIVA:
- CRIARTE

A oficina Criarte
engloba crianças e adolescentes, 
as atividades desenvolvidas visam
agregar vivências novas e estas 

devem acrescentar, promovendo a 
socialização e a potencialidade de

cada criança e adolescente.





GRUPOS:
- OS PEQUENOS GUARDIÕES

- OS SUPER FOFINHOS



OFICINA:
- UM NOVO OLHAR



OFICINA:
- RECREAÇÃO E FUTSAL

Brincadeiras dirigidas conforme 
a faixa etária e jogos desportivos.





OFICINA:
INCLUSÃO DIGITAL

Possibilitar o acesso das crianças e 
adolescentes  ao mundo digital.

A produção de atividades incentivando a 
criatividade de cada um, conforme eixos 

norteadores do Serviço.
Conhecer sobre o uso do computador, seus 

periféricos e programas instalados.
Usar a Internet de modo responsável 

abrangendo os conhecimentos através da 
ludicidade. 





GRUPOS:
- ESCOTEIROS CRIATIVOS

-PATRULHA MIRIM
- OS CORINGAS

- PATRULHA ECOLÓGICA





GRUPOS:
- CANTINHO DOS SÁBIOS

- OS INCANSÁVEIS
- ADOLESCER






