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RELATÓRIO DE ATIVIDADES BIÊNIO - 2019 / 2020  
 
A Organização Harmonia, é uma instituição social, privada e filantrópica que atua em 

prol de crianças e adolescentes na cidade de Praia Grande.  

Promovemos a inclusão social por meio de ações que visam o fortalecimento da saúde 

emocional, cognitiva e psicológica, buscando priorizar o desenvolvimento humano, com 

o objetivo de transformar a vida das pessoas.  

 

Fundada em 2010, pela inciativa de um grupo de amigos, a Harmonia iniciou suas 

atividades oferecendo atendimento psicoterapêutico e psicopedagógico voluntário à 

um pequeno grupo de crianças, que sofriam médias e graves deficiências de 

desenvolvimento, causadas por problemas socioemocionais. Partindo da metodologia 

sistêmica, cujas relações familiares tem grande influência no comportamento social dos 

indivíduos, a instituição passou atender também suas famílias, oferecendo suporte 

integral para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos assistidos. 

 

Atendemos crianças de 06 à 17 anos com deficts de desenvolvimento e suas famílias. 

Encaminhadas pela rede pública de ensino e pelo CAPS, em sua maioria em situação de 

vulnerabilidade social e necessitam suporte socioemocional.  

 

Em nossa trajetória beneficiamos mais de uma centena de famílias, promovendo a 

inclusão social, fortalecendo a função protetiva, gerando o equilíbrio emocional e assim 

reduzindo a situação de risco.  
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Estamos alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização 

das Nações Unidas, na promoção da inclusão social, redução das desigualdades, 

educação de qualidade e saúde e bem estar.  

 

Com três eixos de atuação, a Harmonia oferece assistência nas áreas de educação, 

cultura e também na saúde por meio de suporte terapêutico com psicólogos.  

 

Acreditamos que todo ser humano é capaz de se desenvolver, conquistar seus sonhos e 

construir a sua própria história.  

 

Palavras da Presidente: 

“(...). Poder oferecer todo o suporte psicológico e emocional para as famílias da 

comunidade me emociona. Junto a este trabalho, poder dividir as atividades com pessoas 

que tem o mesmo sonho é uma oportunidade única.” 

Barbara Arantes – Presidente Triênio 2019 à 2022 

 
 

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019:  
 
Iniciamos as nossas atividades em março. Durante o período de férias escolares de junho 

à julho não houveram atividades na sede.  Retomamos em agosto com encerramento das 

ações no mês de dezembro.  

Durante o ano tivemos o apoio da Loja Maçônica Estrela de Praia Grande na doação de 

recursos destinados as ações  da instituição, voltadas à comunidade.  Participamos no mês 

de Junho da Tradicional  Festa  Junina da cidade, com a barraca do milho. Estivemos da IV 

feira do estudante em Praia Grande, com um estande para venda de artesanatos, 

produzidos e doados pelas voluntárias.  



   
 
 

 
           

Organização Harmonia    
Rua Miguel Guerra, 202   - Vila Sônia  
CEP: 11722-020 - Praia Grande – SP    

                                                                                     

Facebook:  ONG Harmonia 
Instagram: ongharmoniaoficial 
E-mail: doacao@ongharmonia.org.br 

 

O grupo de profissionais atuantes na Harmonia, é formado por voluntários especial izados 

nos eixos de atuação da organização, que além da doação de serviços, realizaram no 

decorrer do ano doações financeiras para a manutenção da sede.  

 

• Março:  Grupo Psicoterapia Breve, assistência semanal.  Dias 8/15 e 22 de março; 

• Abril: Abertura de inscrição para atividades 2019; Cadastro dos interessados; 

• Maio: Foram realizados dois grupos de atendimentos psicológicos em grupo com total 

de 10 crianças;  

• Junho: Participação da Tradicional Festa Junina da cidade, com a barraca do milho;  

• Agosto: Realização de exame de vista com Ótica Gaia, parceira da Organização. Foram 

atendidos em média 15 pessoas; Atendimentos psicológicos continuaram acontecendo. 

• Setembro: Realizamos atendimentos psicológicos com os 2 grupos totalizando 10 

crianças dando continuidade. 

• Outubro: Atendimento psicológico; Festa da crianças, com distribuição de brinquedos 

para os assistidos; 

• Novembro:  Atendimento psicológico; 

• Dezembro: Atendimentos psicológico; Encerramento do ano e celebração de Natal;  

 
ATIVIDADES  REALIZADAS EM 2020 

 
O ano de 2020, foi desafiador, visto que enfrentamos uma série de mudanças na dinâmica 

social, causadas pela pandemia da COVID19.  Readequamos as nossas práticas 

assistenciais, portanto não deixamos de atender as crianças neste período, realizando os 

sessões on-line e acompanhando o desenvolvimento cognitivo e social dos assistidos. 

Também efetuamos a  distribuição de cestas básicas e kits de higiene, para apoiar as 

famílias carentes da comunidade, acolhidas pela organização. 

 

Iniciamos as atividades presenciais no mês de março e a partir de maio, com a publicação 

do decreto que visava as medidas restritivas de isolamento social para contenção do vírus, 

migramos as sessões terapêuticas para o formato on-line. Produzimos uma série de vídeos 
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de conteúdo psicoterapêutico, que foram publicados nas redes sociais da entidade com a 

finalidade de oferecer suporte emocional durante a pandemia.  

 
• Março: Atendimento psicológico e psicopedagógico com 1 criança. Foram realizados 2 dias 

de aula de inglês com 1 criança. 

• Maio à dezembro: Início do período restritivo. Vídeos de assuntos psicológicos online; 

Atendimento psicológico online para 25 pessoas.; Entrega de cestas básica 

 

• Imagens de Ações Sociais realizadas pela Organização Harmonia, ao longo dos 

anos.  
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