
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ibrantina Cardona, 386 – DIC IV -  13054-513 – Campinas-SP 

Fone (19) 3367.4534 / 3367.4536 
CNPJ 54.150.339/0004-4   www.anabrasil.org dic@anabrasil.org 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO 2016 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 Nome da Instituição: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA  

 Nº CNPJ: 54.150.339/0004-46 Data de Inscrição no CNPJ: 22/12/2010 

 Área da atividade preponderante e secundária, de acordo com os artigos 1º e 2º 

da Lei Federal nº12. 101, de 27/11/2009. 

Área da atividade preponderante: Educação Infantil – creche  

Área da atividade secundária: Ensino Fundamental, Serviços de assistência                                                  

                                                  social sem alojamento, Educação infantil –        

                                                  pré-escola  

 E-mail da instituição: dic@anabrasil.org; coordenacao_dic@anabrasil.org; 

adm@anabrasil.org. 

 Site: www.anabrasil.org  

 Endereço: Rua Ibrantina Cardona, 386 Bairro: Condomínio Habitacional Lech 

Walesa – DIC IV  

 Região: Sudoeste   Município de Campinas/SP   

 CEP: 13054-513 

 

 Fone da instituição: (19) 3367-4536 / 33674534           

 Fone do representante legal: (19) 3208-3535 Cel: (19) 9771-5682 

 Vigência do mandato da Diretoria atual: de: 03/02/2016 até: 03/02/2018 

 Natureza da entidade de Assistência Social de atendimento, de acordo com o 

artigo 3º da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 regulamentado 

pelo Decreto Federal nº 6.308 de 14 de dezembro de 2007 e Resolução CNAS 

nº16 de 05/05/2010 - artigo 2, incisos I, II, III. 

  O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº12.101 de 27 de 

novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7237 de 20/07/2010. 

 Inscrições nos Conselhos de Assistência Social 

Nº de Inscrição: CMDCA: 021   CMAS:  144 S         Município: CAMPINAS   

 

 

 

mailto:coordenacao_dic@anabrasil.org
http://www.anabrasil.org/
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1- OBJETIVOS GERAIS 

A ANA tem por finalidade essencial dar assistência às pessoas que se encontram 

em situação de vulnerabilidade, sem distinção de raça, cor, condição social, 

nacionalidade, convicção política ou credo religioso, compreendendo essa assistência 

em proporcionar cidadania, através de: 

I - Oferta da Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, de acordo com 

as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelo MEC, incluindo a prestação de serviços na área de Educação 

integralmente gratuitos, inclusive sem a cobrança de anuidades ou semestralidades; 

II - Realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, 

permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou 

projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às 

famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal; 

III - Assistência moral e orientação social às famílias da comunidade e em especial 

às famílias dos assistidos/beneficiários; 

IV - Proporcionar o ensino dos Direitos Universais, Éticos e Morais; 

V – Promover desenvolvimento de atividade cultural, artística, esportiva, voltados 

para a infância; 

VI - Desenvolvimento de programas em benefício da comunidade. 

Parágrafo Único: Para cumprir suas finalidades, a ANA poderá criar filiais tantas 

quantas forem necessárias, mediante aprovação em assembleia geral, as quais se 

regerão pelo presente Estatuto; bem como, firmar contratos ou convênios com outras 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para o melhor 

desenvolvimento de suas finalidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de 

situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 

 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 

rede de proteção social de assistência social nos territórios; 

 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, 

saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o 

usufruto dos usuários aos demais direitos; 

 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, 

estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 

 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, 

esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 

 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas 

de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os 

vínculos familiares e comunitários. 
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 Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e 

adolescentes no processo de desenvolvimento. 

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências 

para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e 

adolescentes  no sistema educacional.    

 Atender crianças e adolescentes em suas necessidades básicas propostas pelo 

ECA . 

 Promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente dentro de uma 

proposta sócio-educativa; 

 

2- ATIVIDADES, SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS: 

 

Serviço de Proteção Social Básica – SCFV Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 

meses 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Associação Nazarena 

Assistencial Beneficente – ANA assiste a região do DIC IV, no município de Campinas, 

região Sudoeste, que assiste famílias em situação de vulnerabilidade, risco social e 

pessoal, que convivem com violência, falta de higiene, desnutrição, alcoolismo e 

drogas, sem contar a falta de oportunidades sócio-educacionais para crianças e 

adolescentes. Muitas famílias dessas áreas de risco são extensas e migraram de 

diversas regiões brasileiras em busca de melhores condições de vida, e hoje, vivem em 

sua maioria, do mercado informal sem profissão definida. A existência da ANA se 

justifica a partir das necessidades na região de atuação, como ferramentas para 

alcançar os objetivos propostos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,  pela 

política da atuação da Assistência Social e garantia de direitos da criança e do 

adolescente, com ações socioeducativas destinadas à criança e adolescente e apoio 

sócio-familiar, a fim de proporcionar inclusão social aos atendidos por meio de 

diferentes estratégias para lidar com a diversidade, sem perder o caráter de instituição 

que transmite conhecimentos universais e valores eternos. 

 

Público alvo 

Crianças e Adolescentes  de 06 a 14 anos e 11 meses em especial o público prioritário. 

Segundo a Resolução CIT nº 01/2013 e a Resolução CNAS nº 01/2013, considera-se 

público prioritário para o atendimento no SCFV crianças e/ou adolescentes e/ou 

pessoas idosas nas seguintes situações: 

 Em situação de isolamento;  



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ibrantina Cardona, 386 – DIC IV -  13054-513 – Campinas-SP 

Fone (19) 3367.4534 / 3367.4536 
CNPJ 54.150.339/0004-4   www.anabrasil.org dic@anabrasil.org 

 Trabalho infantil;  

 Vivência de violência e/ou negligência;  

 Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

 Em situação de acolhimento;  

 Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  

 Egressos de medidas socioeducativas;  

 Situação de abuso e/ou exploração sexual;  

 Com medidas de proteção do ECA;  

 Crianças e adolescentes em situação de rua;  

 Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência. 

 

Capacidade de atendimento: 420 crianças e adolescentes 

 

Nº total de pessoas atendidas pelo serviço em 2016: 420 crianças e adolescentes e 

292 famílias. 

 

Periodicidade: De segunda-feira a sexta-feira das 7:45 às 16:45 hs, durante todo ano. 

 

Todas as atividades do SCFV são gratuitas para os usuários e suas famílias 

 

Formas de acesso 

O acesso ao Serviço deve ocorrer por encaminhamento dos CRAS e DAS, 

encaminhamentos da Proteção Social Especial, demanda espontânea, busca ativa, 

encaminhamento da rede socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas 

públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

 

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS UTILIZADO EM 2016: 

NOME Cargo Escolaridade Carga 
Horária 
Semanal 

Regime 
Trabalhista 

Data 
contratação 

Miriã Pereira de Lima Coord. Técnico Superior completo 40 hs CLT 02/05/1988 

Gustavo Lopes Secco Coord.de 
Atividades 

Superior incompleto 40 hs CLT 01/04/2015 
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Rosangela Aparecida 
Ribeiro 

Assistente Social Superior completo 30 hs CLT 09/09/2013 

Silviane Prieto Psicóloga  Superior completo 30 hs CLT 01/03/2016 

Monaliza Priscila de 
Arruda 

Psicóloga  Superior completo 30 hs CLT 11/01/2016 

Fabiano Batista da Silva Aux. 
Administrativo 

Médio completo 40 hs CLT 11/06/2014 

Maria José Silva Cozinheira Fundamental 
completo 

40 hs CLT 01/10/2013 

Daiane dos Santos da 
Conceição 

Auxiliar de Cozinha Fundamental 
completo 

40 hs CLT 05/01/2015 

Eliene C. de Souza 
Caetano 

Auxiliar de Cozinha Médio completo 40 hs CLT 07/05/2014 

Lourdes Aparecida de 
Moura 

Auxiliar de Cozinha Fundamental 
completo 

40 hs CLT 01/11/2016 

Sandra I. Polezer Ferraz Auxiliar de 
Limpeza 

Médio completo 40hs CLT 02/02/2015 

Simone de Andrade Dias Auxiliar de 
Limpeza 

Médio completo 40 hs CLT 02/05/2016 

Edna Aparecida Tomé Educador Social Médio completo 40 hs CLT 16/03/2016 

Fábio Henrique de Sales 
Torres 

Educador Social Médio completo 40 hs CLT 03/11/2015 

Geise C. da Silva 
Marques 

Educador Social Médio completo 40 hs CLT 03/10/2016 

João Fernando Ferreira Educador Social Superior Completo 40 hs CLT 01/10/2015 

Lúcia Helena de O. 
Ignácio 

Educador Social Médio completo 40 hs CLT 03/10/2016 

Renata Borges Carvalho Educador Social Médio completo 40 hs CLT 10/06/2016 

Ryan Anderson 
Fernandes de Lima 

Educador Social Médio completo 40 hs CLT 02/03/2015 

Thaisa de Souza 
Menezes 

Educador Social Superior incompleto 40 hs CLT 03/02/2014 

Vera Odete Lemes 
Barborati 

Educador Social Médio completo 40 hs CLT 03/02/2014 

Matheus Campos Ramos Educador Música Médio completo 16 hs CLT 01/10/2014 

Larissa Bonato Silva Oficineira Médio completo 13h30” CLT 03/10/2016 

Cláudia Bello Luz Dentista voluntário Superior completo 03 hs Voluntário 01/02/2016 

Elenice Destro Lima Dentista voluntário Superior completo 03 hs  Voluntário 03/02/2014 

Joaquim Flávio da Silva 
Júnior 

Oficineiro de 
música 

Ensino Médio 
Incompleto 

06 hs  Voluntário 03/02/2016 

Marcelo Veloso de Souza Dentista voluntário Superior completo 03 hs Voluntário 03/02/2016 
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Equipe composta por: 

01 Coordenador Técnico  

01 Coordenador de Atividades 

02 Assistentes Sociais 

01 Psicólogo 

01 Auxiliar administrativo 

01 Cozinheira 

03 Auxiliares de Cozinha (01 auxiliar com afastamento médico) 

02 Auxiliares de Limpeza  

09 Educador Social  

01 Educador de música 

01 Oficineira (balé) 

01 Oficineiro de música (voluntário) 

03 Dentistas (voluntários) 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

Usuários territorialmente residentes nos bairros abaixo, pertencentes à Região 

Sudoeste de Campinas: 

Jd. Sto. Antônio; Núcleo Residencial Stos. Dumont; Jd. Todescan; Pq. Vista Alegre; 

Eldorado dos Carajás; DIC I; DIC II, DIC III; DIC IV; DIC V; DIC V de março; Jd. 

Rosalina; Jd. Nossa Senhora Aparecida; Jd. Filadélfia; Jd. Aeroporto, Jd. Melina, 

Núcleo Residencial Tancredo Neves; Jd. Profilurb.   

 

RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: 

     

RECURSOS ANUAL 

CO FINANCIAMENTO 546.300,00     

546.300,00     

DESPESA 2016

 

                                           

INFRAESTRUTURA PREDIAL/ RECURSO FÍSICO DA INSTITUIÇÃO UTILIZADO 

 

A Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA, possui prédio próprio – 02 

andares, com salas de atividades, salas administrativas, sala de informática, auditório, 
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sala multiuso, sala de Balé e música, brinquedoteca, refeitório, cozinha, despensa  e 

quadra poliesportiva.   

 

Vide abaixo, descrição detalhada dos recursos físicos e infraestrutura da Instituição: 

 

INFRAESTRUTURA 

PREDIAL/ RECURSO 

FÍSICO 

RECURSOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 

Sala para atividade 

sócio-educativa 1 

33 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 20 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 armário arquivo, 01 ventilador, 05 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 2 

25 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 26 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 armário de aço com chave, 01 prateleira de aço, 01 

ventilador, 04 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 3 

22 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 25 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 armário arquivo, 01 armário de aço, 01 prateleira de 

aço, 01 Televisão 32’’, 01 ventilador, 18 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 4 

27 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 27 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 prateleira de plástico, 01 Televisão 32’’, 01 

ventilador, 24 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 5 

26 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 30 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 armário arquivo, 01 armário de aço, 01 Televisão 

32’’, 01 ventilador, 26 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 6 

26 mesas de atividades sócioeducativas, 01 mesa do 

educador, 26 cadeiras (educandos) 01 cadeira educador, 01 

lousa, 01 armário arquivo, 01 armário de aço, 01 Televisão 

32’’, 01 ventilador, 10 colchonetes. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 7 

(Brinqueteca) 

02 mesas pequenas, 01 cadeira do educador, 01 lousa, 02 

prateleiras de plástico, brinquedos, 01 ventilador, 01 tapete 

grande de EVA, 01 Televisão 32’’. 

Sala para atividade 

sócio-educativa 8 

(Informática) 

24 computadores completos (monitor, mouse, teclado, 

estabilizador), 01 Televisão 32’’, 08 mesas para computador, 

04 mesas pequenas (educandos) 02 bancadas para os 

computadores, 04 cadeiras (educandos) 27 cadeiras giratórias 

(educandos), 01 quadro branco, 01 armário de aço, 02 ar 

condicionado 
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Sala para atividade 

sócio-educativa 9 

(música) 

01 mesa (educador) 14 cadeiras (educandos), 01 cadeira 

educador, 01 armário de aço com 04 gavetas, 01 lousa, 01 

ventilador, 01 mesa de plástico, 44 becas para coral, 01 

banqueta para piano, 01 banqueta para teclado, 01 piano 

acústico, 08 suportes para violão, 02 flautas doces, 16 

escaletas, 18 violões, 05 teclados, 05 fontes de alimentação 

para teclado, 06 suportes para teclado. 

Auditório  02 ventiladores, 01 mesa, 01 aparelho de som, 01 televisão 

32’’, 60 cadeiras, 01 púlpito 

Sala de atendimento 1 

psicologia  

01 mesa, 01 cadeira giratória, 01 sofá de 03 lugares, 01 

armário, 01 computador (estabilizador, teclado, mouse, CPU, 

monitor) 

Sala de atendimento 2 

Serviço social  

01 mesa, 01 cadeira giratória, 01 sofá de 02 lugares, 01 

armário, 01 computador (estabilizador, teclado, mouse, CPU, 

monitor) 01 telefone 

Sala de atendimento 3 

Serviço social  

01 mesa, 01 cadeira giratória, 01 mesa com 04 cadeiras, 01 

computador (estabilizador, teclado, mouse, CPU, monitor), 01 

impressora 

Sala de atendimento  01 mesa, 01 cadeira, 01 sofá 

Sala multiuso 01 microondas, 02 mesas, 04 cadeiras, 02 armários de 06 

portas, 01 geladeira 

Almoxarifado 1 01 estante de aço com 04 divisórias, 01 armário com 04 

portas, 01 armário gaveteiro, 02 mesas 

Almoxarifado 2 01 lavadora de alta pressão, 02 cortadores de grama 

Refeitório 06 mesas para refeições com 10 bancos embutidos cada, 01 

lavatório com 07 torneiras 

Sala de espera  

(uso dos educandos)  

05 sofás de 03 lugares, 03 sofás de 02 lugares, 01 bebedor 

de água  

Cozinha 02 fogões industriais grandes, 01 pia com 02 cubas pequenas 

e 01 cuba grande, 01 armário embutido com 04 divisórias, 01 

câmera fria de refrigeração com 03 armários de 04 divisórias, 

01 câmera fria de congelamento com 03 armários de 04 

divisórias 

Despensa  03 armários embutidos de granito com 04 divisória, 01 

geladeira com 06 portas 

Banheiro (cozinha) 01 pia, 01 vaso sanitário 
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Sala de Balé 01 aparelho de som, 03 espelhos grandes 

Sala do administrativo  04 mesas, 01 balcão, 01 armário, 01 armário gaveteiro, 02 

cadeiras giratórias, 02 mesas pequenas (educandos), 02 

cadeiras (educandos) 02 computadores, 02 mouse, 02 CPU, 

02 teclados, 02 estabilizadores, 02 monitores, 02 scanner, 02 

telefones 

Sala da coordenação 1 01 mesa, 01 cadeira giratória, 02 cadeiras, 01 sofá de 02 

lugares 

Sala da coordenação 2 02 armários, 01 armário gaveteiro, 03 mesas, 02 cadeiras 

giratórias, 03 cadeiras 02 computador (estabilizador, teclado, 

mouse, CPU, monitor) 02 telefones 

Banheiro feminino 

térreo de uso dos 

educandos 

04 pias, 04 vasos sanitários 

Banheiro masculino 

térreo de uso dos 

educandos 

02 pias, 02 vasos sanitários, 02 mictórios 

Banheiro feminino piso 

superior de uso dos 

educandos 

04 pias, 04 vasos sanitários 

Banheiro masculino 

piso superior de uso 

dos educandos 

02 pias, 03 vasos sanitários, 02 mictórios 

Banheiro social térreo 1 01 pia, 01 vaso sanitário 

Banheiro social térreo 2 01 pia, 01 vaso sanitário 

Banheiro social piso 

superior 3 

01 pia, 01 vaso sanitário 

Banheiro social piso 

superior 4 

01 pia, 01 vaso sanitário 

 
3 – PARCERIAS DE 2016 
 

Instituição / Órgão Natureza da Interface Periodicidade 

Prefeitura Municipal de 

Campinas – CMAS 

 

Co-financiamento Mensal  

CMDCA – Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente 

 

Defesa de direitos Mensal 
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Prefeitura Municipal de 

Campinas – CSAC  

 

Coordenadoria Setorial de Avaliação 

e Controle 

Anual 

Centro de Saúde da região – 

DIC III, DIC IV e Jardim Santo 

Antônio 

 

Serviço de Saúde Quinzenal 

CRAS Nelson Mandela e 

PAIF 

Centro de referência de Assistência 

Social 

Quinzenal 

Centro Profissionalizante Programa de Formação Profissional Sem 

periodicidade 

Conselho Tutelar Defesa de direitos Sem 

periodicidade 

definida 

Defensoria Pública Denúncias e defesa de direitos  Sem 

periodicidade 

definida 

PAC Plano de Aceleração de Crescimento Quinzenal 

Vara da Infância e Juventude Defesa de direitos Sem 

periodicidade 

definida 

Fórum de Assistência Social 

 

Fórum de Discussões Mensal 

Disk denúncia Notificações Sem 

periodicidade 

definida 

Escolas da Rede Municipal e 

Estadual 

Instituição de Ensino  Sem 

periodicidade 

definida 

CEPROM – Centro de 

Proteção à Mulher 

Marginalizada 

 

SCFV - Serviço de Convivência de 

Fortalecimento de Vínculos 

Sem 

periodicidade 

definida 

LBV – Legião da Boa Vontade SCFV - Serviço de Convivência de 

Fortalecimento de Vínculos 

Sem 

periodicidade 

definida 
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AÇÕES EXECUTADAS: 

Uso de abordagens significativas para aplicar os conteúdos de forma interdisciplinar, 

transversal e lúdicos, dando ênfase aos seguintes critérios metodológicos para o 

alcance dos objetivos: 

 

Oficinas temáticas – Momentos de reflexão sobre cidadania, cultura e hábitos de cada 

região do Brasil, através de recorte e colagem, montagem de painéis, roda de 

conversa, teatro, dança, artes. 

Carga Horária: 60 minutos  

Periodicidade: Uma vez por semana: matutino, vespertino. 

 

Oficina de Esporte e recreação – Futebol, handebol, basquete, gincanas, 

alongamentos, jogos cooperativos, festival esportivos, jogos de mesa, brincadeiras 

populares como pular corda, amarelinha, corrida com obstáculos, pega-pega adaptado 

e queimada. E através de uma parceria atividades de Kung Fu (50 min/turma). 

Carga Horária: 60 minutos  

Periodicidade: Duas vezes por semana: matutino, vespertino 

 

Oficina de Artes – Atividades teóricas sobre a história da arte, bibliografia de alguns 

artistas brasileiros, exposição e releitura de obras de artes, oficinas de decoupagem no 

vidro e na madeira, pintura em tela, biscuit, argila, recorte e colagem criação de 

mosaicos, desenho e pintura, criação de objetos e brinquedos com material reciclado. 

Carga Horária: 60 minutos  

Periodicidade: Uma vez por semana: matutino, vespertino. 

 

Autocuidado – Conhecimento de higiene e cuidados com o corpo, alimentação 

saudável, Meio ambiente, Educação Sexual, Prevenção ao uso de drogas. 

Carga Horária: 60 minutos  

Periodicidade: Uma vez por semana: matutino, vespertino. 

 

Oficinas Pedagógicas – Auxiliando no desenvolvimento escolar de maneira lúdica 

como a Contação de histórias, momentos de leitura, teatro, recontar histórias através 

da escrita, desenho, recorte, colagem e dobradura, montagem de jornal mural e painéis 

informativos, inclusão digital e realização de pesquisas e trabalhos escolares nas 

atividades de informática. 

Carga Horária: 60 minutos 

Periodicidade: Matutino, Vespertino. 

 

Momento reflexivo (grupo reflexivo) – Formação humana, histórias com fantoche, 

músicas, roda de conversa, visando o trabalho com valores e ética.  
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Carga Horária: 60 minutos     

Periodicidade: Matutino, Vespertino. 

 

Oficina de Informática – Proporcionar inclusão digital, conhecimento dos 

equipamentos e suas funções, realização de pesquisas, digitação, pratica dos 

principais programas, software e jogos de recreação. 

Carga Horária: 60 minutos 

Periodicidade: matutino, Vespertino. 

Oficinas de habilidades – Atividades de música com canto coral, flauta, violão, 

teclado, de dança com balé e jazz e teatro. 

Carga Horária: 60 minutos     

Periodicidade: Matutino, Vespertino. 

 

Oficina de autocuidado – Atividades voltadas ao desenvolvimento da saúde, higiene e 

educação sexual. 

Carga Horária: 60 minutos 

Periodicidade: Matutino, Vespertino  

Acolhimento e roda de conversa – No primeiro momento quando o educando chega, 

realizamos uma chamada e logo após uma roda de conversa, com o objetivo de 

desenvolver a oralidade, a habilidade de falar e ouvir e a expressão de idéias e 

pensamentos sobre determinado assunto, além de desenvolver a convivência e os 

vínculos. 

Carga Horária: 30 minutos  

 

Passeios – Passeios, participação em eventos e apresentações internas e externas de 

grupos de dança, coral e instrumentos. 

Carga Horária: 3 horas 1 vez por mês 

Periodicidade: Matutino, Vespertino. 

 

Festas comemorativas – Festa Mensal dos aniversariantes, Páscoa, Festa da família 

festa do dia das Crianças, Festa de Natal. 

 

Ações e procedimentos técnicos:  

 Atendimento familiar/psicossocial 

 Festas comemorativas e temáticas para integração família e comunidade. 

 Encaminhamento à rede de serviços sócio assistencial; 

 Acolhimento e triagem; 

 Inserção, atualização de dados e desligamentos; 

 Controle de Frequência; 
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 Entrevistas domiciliares; 

 Reuniões/palestras com as famílias; 

 Reuniões de equipe; 

 Reuniões intersetoriais; 

 Reuniões de Discussão de Casos; 

 Atendimento psicológico. 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2016 

ATIVIDADES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Planejamentos; X      X      

Definição da demanda; X X X        X X 

Atividades sócio-educativas X X X X X X X X X X X X 

Apresentações internas do 

coral, grupos de dança e 

instrumentos; 

    X   X    X 

Apresentações externas do 

coral, grupos de dança e 

instrumentos; 

  X     X X  X X 

Passeios e atividades 

externas; 

X   X X X X      

Festas com a participação 

da família; 

    X   X    X 

Reuniões/Encontros com 

os responsáveis; 

  X   X    X   

Comemorações e eventos;  X  X X X  X X X  X 

Avaliação;  X X X X X X X X X X X 

Encontros da rede 

Intersetorial. 

 X X X X X X X X X X X 

ATIVIDADES DE GESTÃO a serem consideradas: 

Atividades de gestão 

 

Periodicidade 

 

Carga  Meses 

Horária 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reunião de planejamento 

 Semestral 8hs X           X           

Reunião de avaliação e 

controle Semestral 8hs           X           X 

Reunião da equipe técnica 

com dirigentes Semestral 4hs   X           X         
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Reunião da equipe técnica 

  Quinzenal  2hs  X X X X X X X X X X X X 

Reunião da equipe técnica 

com educadores sociais  Mensal  1h X X X X X X X X X X X X 

Eventos, reuniões e 

monitoramento oferecido 

pelo grupo gestor 

sem 

periodicidade 8hs   X X X X X   X X X X   

Reuniões intersetoriais e 

de discussões de casos Quinzenal  3hs   X X X X X   X X X X   

 
 

                       RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2016 

AÇÃO META RESULTADOS  

Roda de 
Conversa/Acolhimento 

Ampliar a capacidade de escolha, 
decisão, avaliação e expressão de 
opiniões das crianças e 
adolescentes. 

Houve discussão de casos mediante o livro 
de ocorrências de cada educador. 
Surgiram muitos depoimentos sobre 
violência doméstica e abuso sexual, os 
casos foram encaminhados para a rede 
sócioassistencial. 

Oficina de Informática Desenvolver diversas habilidades 
através do uso do computador, 
possibilitando a inclusão digital. 
 

Houve maior desenvolvimento dos 
usuários em relação ao uso do computador 
e pesquisas. 
 
 

Oficina de Autocuidado Ajudar a manter a saúde e estimular 
a autoestima em crianças e 
adolescentes. 

Melhora significativa da criança e do 
adolescente com relação a higiene. 

Artes /Artesanato Desenvolver habilidades de 
coordenação motora, despertando 
aptidões artísticas e estimular a 
criatividade na criança e no 
adolescente. 

Ampliou-se o universo de cultura do 
usuário bem como suas habilidades 
artísticas. 
 

AÇÃO META RESULTADOS  
Grupo reflexivo:  
Direitos Universais, Éticos 
e Morais 

Formar cidadãos com consciência 
crítica.  

Percebemos que há uma reflexão positiva 
entre os educandos em relação a 
comportamento e convivência com o 
próximo. 
 

Esportes e Recreação Aprimorar habilidades fundamentais 
para o desenvolvimento físico da 
criança e do adolescente. 

Através do esporte e recreação os 
educandos estão melhorando a questão da 
disciplina e convivência com o próximo. 

Oficina Pedagógica Desenvolver o raciocínio lógico 
através de jogos e brincadeiras. 

Através de atividades e acompanhamento 
com as escolas, verificamos um maior 
interesse nos educandos pelo desempenho 
escolar, e grande participação em 
atividades de desenvolvimento de 
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raciocínio.  

 
Oficina Temática Trazer temas que despertem em 

nossas crianças e adolescentes o 
interesse em valorizar a diversidade. 

Desenvolvemos vários temas durante o 
ano, e com muita participação dos 
usuários, notamos um empenho por parte 
deles em preservar o meio ambiente e 
cuidar do ambiente que estão. 

Oficina de 
Dança/Música/Teatro 

Ajudar no controle dos movimentos e 
na coordenação motora. 

As oficinas são as mais procuradas, houve 
várias apresentações durante o ano e 
todas os educandos se saírem muito bem, 
notamos que os participantes desta oficina 
estão mais seguros, autônomos e com 
uma boa autoestima. 

AÇÃO META RESULTADOS ESPERADOS OU 
INDICADORES 

Triagem, Entrevistas, 
Matrículas e Atualização 
dos dados nos prontuários 
das crianças e 
adolescentes 
 

Gerar uma coleta de dados e ampliar 
a número de beneficiários. 

Novas Matrículas, Novos dados cadastrais 
na pasta da criança e do adolescente. 

Comissão e Reuniões de 
pais 

Apresentar temas referentes ao 
papel familiar e o funcionamento do 
serviço; Trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito, a 
solidariedade e os vínculos familiares 
e comunitários. 
 

Um grupo de responsáveis dos usuários 
começaram a se reunir para organizar a 
comissão.  

Atividades externas, 
Culturais e de Lazer 

Ampliar o conhecimento sócio 
cultural de cada criança e 
adolescente. 

Durante o ano, realizamos várias 
atividades externas, aos educandos 
puderam ampliar o repertório cultural, e 
poder participar de um momento de lazer. 
 

Discussão de Caso com a 
Equipe Técnica e 
Educadores 

Aumentar a probabilidade de 
identificar os problemas com as 
crianças e adolescentes e 
monitoramento das atividades e 
fortalecimento entre os vínculos da 
equipe de profissionais e 
beneficiários. 

As discussões de casos foram essenciais 
para o desenvolvimento tanto das 
atividades para os educandos como para 
encaminhamento de casos mais urgentes 
para discussão na rede socioassistencial. 

Festas Comemorativas em 
Datas Significativas 

Fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários e a 
melhoria da condição de 
sociabilidade dos beneficiários. 

Durante as festas houve uma grande 
participação das famílias, houve uma 
melhora na convivência dos educandos e 
suas famílias. 
 

Rematrícula (renovação de 
dados) 

Gerar uma coleta de dados, 
mantendo o número de beneficiários. 

Ficha Cadastrais Renovadas. 
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PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 

Através das atividades executadas, mediante as estratégias metodológicas utilizadas 

nas oficinas deste serviço, destacamos os seguintes resultados: 

 

 Os usuários assistidos obtiveram estímulo para a convivência e fortalecimento 

de vínculos, bem como exploraram sua criatividade e talento, nas diversas 

atividades realizadas como por exemplo: esporte, cultura e arte. 

 Os atendimentos psicológicos, social e pedagógico, facilitaram o favorecimento 

de seu bem estar físico, psíquico e emocional, além das articulações de rede 

sócioassistêncial e da intersetorial Ouro Verde, realizadas uma vez por mês; 

 As atividades proporcionadas às famílias resultaram em um fortalecimento 

significativo de vínculos, entre a criança, seus demais membros e a entidade; 

 A alimentação adequada, balanceada e supervisionada, os mantiveram 

distantes da desnutrição, da improdutividade e do baixo rendimento, nas 

atividades da vida cotidiana. 

 

A avaliação das atividades foram realizadas pela pelos Educadores sociais, através de 

um relatório mensal relacionado as atividades semanais, a equipe técnica realiza atividades 

com as famílias e sempre buscando a avaliação das mesma em relação ao nosso serviço, 

realizamos algumas reuniões de avaliação do serviço com a equipe técnica e com os 

funcionários, dessa forma houve um crescimento significativo do empenho e na melhora da 

qualidade do serviço prestado. 

As atividades também foram registradas por fotos e vídeos e ainda por produções das 

próprias crianças e adolescentes, as fotos são organizadas em um informativo que está 

disponível no site da Instituição todos os meses. 


