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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 2017 

1.IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

Nome da Instituição: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA  
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (SEDE):  
  
Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE ANA 
 
Endereço:  
Rua Ana Arruda de Camargo                  n° 344                
Bairro: Jardim Nilópolis                                         CEP: 13.088-820 
Região: Leste 
Site: www.anabrasil.org  
E-mail da instituição: jdnilopolis@anabrasil.org  ; adm@anabrasil.org 
 
Fone da instituição: (19) 3256-6562  
Fone do representante legal: (19) 99771-5682  
 
Vigência do mandato da diretoria atual: de 03/02/2016 A 03/02/2018 
Nome do Representante Legal: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 
Função: Presidente  
RG: 10.302.593-5       CPF: 778.349.848/53 
Fone (19) 3208-3535       Cel (19) 99771-5682 
 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica   
CNPJ: 54.150.339/0001-01     Data de Inscrição no CNPJ: 19.09.1985 
 
Sede 
Número Inscrição no CMDCA: 021    Município: Campinas 

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:: Área de Assistência Social 

 Natureza da entidade e/ou organização de Assistência Social  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. 

( X )  De atendimento  

  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. 

( X )   Sim 

 Inscrições no Conselho de Assistência Social 

Nº de Inscrição: CMAS:  52S           Município: CAMPINAS 

                      

a) - FINALIDADE ESTATUTÁRIA:   
 
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, 
realizar ações sócio assistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e 

http://www.anabrasil.org/
mailto:jdnilopolis@anabrasil.org
mailto:adm@anabrasil.org
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planejada; assistência moral e orientação social às famílias da comunidade e em especial às 
famílias dos assistidos/beneficiários. 
 

b) OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral: 

 Desenvolver uma ação transformadora, com autonomia, de sociabilidades, de 
fortalecimento de vínculos sociais, pessoais e familiares, prevenindo situações de 
vulnerabilidades e risco social, viabilizando canais de Informação, Formação, 
Capacitação através de Oficinas Sócio-Educativas, grupos educativos com crianças e 
adolescentes, constituindo-se um espaço reflexivo de discussão de temas como 
identidade, auto cuidado, auto estima, construção de projetos de vida, direitos morais 
ética e cidadania, práticas esportivas na busca pela qualidade de vida. Ênfase na 
prevenção da marginalidade, prostituição, violência doméstica, gravidez precoce e DST 
estimulando e promovendo condutas saudáveis e dignidade humana. 

 
Objetivos Específicos 

 Atender crianças e adolescentes em suas necessidades básicas propostas pelo ECA - 
complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das 
crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 

 Estimular a participação na vida pública e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; valorizar 
experiências de vida e potencializar o desenvolvimento da autonomia;  

 Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiências 
e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no 
sistema educacional; 

 Estimular nas crianças e adolescentes o desenvolvimento de competências e 
habilidades intelectuais, físicas, moral e sociais; 

 Oferecer oportunidades que assegurem a sua retirada das ruas e da rota da 
prostituição infanto juvenil, da violência e das drogas; 

 Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura dos vínculos familiares e 
comunitários; 

 Incentivar a autoestima através de atividades que valorizem o ser humano e sua 
capacidade de transformar o meio em que vive; 

 Trabalhar a integração e a interação social nos inter-relacionamentos, fortalecendo o 
desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e 
vivências, fortalecendo o respeito a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários; 

 Incentivar o desenvolvimento de talentos e o protagonismo juvenil através da Arte e do 
Esporte como ferramentas de inclusão social; 

 Possibilitar o acesso a manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com 
vistas ao desenvolvimento e novas sociabilidades, para novos projetos de vida, 
propiciar sua formação cidadã e vivências para o alcance de autonomia e 
protagonismo social, detectar necessidades, motivação, habilidades e talentos; 

 Preservar a Natureza e o meio ambiente; 
 Atender, orientar e apoiar famílias, visando sua emancipação, fortalecendo o indivíduo 

e familiares na superação e enfrentamento de todas as formas de preconceitos e 
discriminação: gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, refugiados, imigrantes, 
dentro outros. 

 
 
c)FONTE RECURSOS FINANCEIROS   
 
De acordo com o Estatuto: 
  
Art.12 . As receitas serão oriundas de contribuições, doações, legados, rendimentos, 
aplicações, rendas patrimoniais e prom0cionais, bem como, de convênios com órgãos 
da administração pública ou instituições privadas em geral. 
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d) INFRAESTRUTURA FÍSICA DA INSTITUIÇÃO 
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Associação Nazarena possui uma 
infraestrutura física adequada para realizações das estratégias metodológicas a serem 
desenvolvidas no atendimento das crianças, adolescentes e suas famílias.  
Segue abaixo  nossa estrutura. 
07 salas para atividades socioeducativas equipadas com mesas para atividades sócio-
educativas e 
cadeiras para atividades,TV, DVD  e aparelho de som. 
04 Salas para administração equipadas com cadeiras, mesas e armários; computadores com 
acesso a internet. 
01 Sala de Informática equipada com 32(trinta e dois) computadores; 32 (trinta e duas) 
bancadas e cadeiras para computadores.  
01 sala de Recursos Pedagógicos. 
01 sala de balé espelhada, piso de madeira e com barras.  
01 Sala de Música equipada com 06 teclados, 30 escaletas,  22 violões e 12 flautas doce.  
01 Cozinha semi  industrial equipada com Câmara Fria de Resfriamento e Congelamento.  
02 despensas para armazenamento de alimentos não perecíveis;e utensílios de cozinha.  
01 refeitório, com mesas  e bancadas adequadas.  
02 almoxarifados.  
06 banheiros femininos e masculinos.  
01 auditório, equipado com cadeiras, TV e Aparelho de Som. 
01 Data Show 
01 consultório Psicológico. 
01 consultório odontológico,equipado.  
01 quadra poli esportiva. 
01 lavatório; 03 bebedouros. 
01 perua Kombi ;  
09 mesas de refeitório  
  

 

e) IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -  SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE   VÍNCULOS - Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 
11 meses 
 
O Programa Sócioeducativo da Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA 
assiste a região do Jardim Nilópolis, no Município de Campinas, região Leste, que 
assiste famílias em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal que convivem 
com violência, falta de higiene, desnutrição alcoolismo e drogas, sem contar com a 
falta de oportunidades sócio educacionais para crianças e adolescentes. Muitas 
famílias dessas áreas vulneráveis são extensas e migraram de diversas regiões 

RECEITAS 2017   VALOR    

DOAÇÕES PJ NACIONAIS  14.400,00 

NOTA FISCAL PAULISTA  292.861,32 

SUBVENÇÃO  20.374,74 

COMPASSION  88.177,18 

MANTENEDORA  59.000,00 

DOAÇÕES PF  121.160,50 

CO FINANCIAMENTO  485.004,00 
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brasileiras em busca de melhores condições de vida, e hoje, vivem em sua maioria, do 
mercado informal sem profissão definida. A existência do ANA se justifica a partir das 
necessidades existentes na região de atuação, como ferramenta para alcançar os 
objetivos propostos pelo ECA, e pela política da atuação da Assistencia Social e 
Garantia de Direitos da Criança e do adolescente, com ações sócioeducativas de 
convivência e fortalecimento de vínculos 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. 
 

e.1) Público alvo 

 Famílias, Crianças e Adolescentes   
 

e.2)Capacidade de Atendimento: 

300 crianças e adolescentes   

e.3) Recursos financeiros utilizados 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
e.4) Recursos Humanos 
envolvidos – Quadro de 
funcionários  

 

NOME Cargo Carga Horária Semanal Regime 
Trabalhista 

Ana Luisa Belisário Leite Educador Social 40 hs CLT 

Ana Maria Salvador Educador Social 40 hs CLT 

Jader Durães dos Santos Educador Social 40 hs CLT 

Jucélia Ciriaco dos Santos Teixeira Cozinheira 40 hs CLT 

Larissa Bonato Silva Oficineira 13h30” CLT 

Lauana Sueli Ribas Educador Social 40 hs CLT 

Laurani Rodrigues da Silva Auxiliar de Limpeza 40 hs CLT 

Lincoln Paulo da Silva Coord.de Atividades 40 hs CLT 

Maria Leticia Serejo do Amaral  Assistente Social 30 hs CLT 

Marcia Regina Ferreira da Silva Coord. Técnico 40 hs CLT 

Maria Cristiane de Lima Cardoso Educador Social 40 hs CLT 

Maria Expedita Amâncio dos Santos Aux. de Cozinha 40 hs CLT 

Matheus Campos Ramos Educador de Música 24 hs CLT 

RECEITAS 2017   VALOR    

DOAÇÕES PJ NACIONAIS  14.400,00 

NOTA FISCAL PAULISTA  292.861,32 

SUBVENÇÃO  20.374,74 

COMPASSION  88.177,18 

MANTENEDORA  59.000,00 

DOAÇÕES PF  121.160,50 

CO FINANCIAMENTO  485.004,00 
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Nathiene Daiana de Souza Educador Social 40 hs CLT 

Rita de Cássia Tiene Pontes Psicóloga  30 hs CLT 

Valdira Correia da Mota Educador Social 40 hs CLT 

Carolina Silva Santos  Aux. Administrativo 40 hs CLT 

Alex de Souza Pereira  Oficineira 16 hs CLT 

Cláudia Bella Luz Dentista 03h de 15 em 15 dias Voluntário 

Elenice Destro Lima Dentista 03h  Voluntário 

Nilze Fernandes de Oliveira Dentista 03h de 15 em 15 dias Voluntário 

Roberta Campacci Del Passo Fraga Dentista 03h de 15 em 15 dias Voluntário 

    

 

e.5) Abrangência territorial: 
O SCFV da Ana, está localizado na Região Leste, Território Jardim Nilópolis, atendendo os 
usuários territorialmente domiciliados nos bairros do entorno, sendo os principais: Vila 
Nogueira; Jardim Nilópolis, Jardim Santana I e II; Parque São Quirino; Núcleo Residencial 
Independência(Cafezinho); Cafezinho; Gênesis; Getúlio Vargas; Parque Isa; Parque Dom 
Bosco Residencial; Novo Jardim Santana; Residencial Novo Nilópolis; Jardim Miriam; 
Comunidade da Paz. 
 

e.6) METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS (06 a 15 anos) 
 

O Programa socioeducativo do ANA trabalha o interacionismo baseado em quatro 

eixos temáticos: cidadania, liderança, desenvolvimento do pensamento crítico e 

empreendedorismo, privilegiando, dentro da educação não-formal, a socialização, a 

convivência e a garantia da perpetuação dos vínculos familiares e com a comunidade 

nas ações socioeducativas, técnicas descritas abaixo:  

 
TEMA CENTRAL: “ACREDITAR É NECESSÁRIO, CONQUISTAR É 

POSSÍVEL” 
SUB TEMAS PARA CADA MÊS, COM BASE NO TEMA CENTRAL 
 
JANEIRO- Com o projeto funcionando apenas meio período, as atividades 
deste mês são voltadas para atividades esportivas e recreativas. 
 
FEVEREIRO-  Com a fim dos período das férias, o projeto trabalha nesse mês 
o tema “Boas Vindas”, onde realiza-se o “acolhimento” das novas crianças e a 
socialização de todos os matriculados, apresentando as dependências do 
prédio, seus horários, oficinas e suas normas. 
 
MARÇO 2017 – CONQUISTANDO SONHOS 
• Trabalhar a autoestima da criança, mostrando exemplos práticos de pessoas 
comuns que acreditaram em seus sonhos e a maneira como agiram para 
conquistá-los. 
 
ABRIL 2017 – QUALIDADE DE VIDA, O QUE É ISSO? 
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• Falar as crianças sobre as principais doenças, sua prevenção e como obter 
uma melhor qualidade de vida, para que ela possa conquistar o equilíbrio do 
corpo e da mente em um mundo tão assolado por doenças e sedentarismo. 
 
MAIO 2017 – POR QUE TANTA VIOLÊNCIA? 
• Mostrar a criança, as causas que levam a violência, como podemos ajudar a 
diminuir essa violência, e mostrar que atitudes que levam a “não violência” 
começa primeiro em cada um de nós, só assim conseguiremos reverter esse 
quadro em nossa sociedade. 
 
JUNHO 2017 – A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA EM NOSSA VIDA 
• Falar a criança sobre a necessidade da preservação da água, o perigo do 
desperdício, apresentar métodos simples que nos farão acreditar de uma 
maneira mais ampla nesse tão sonhado mundo da preservação ambiental. 
 
JULHO 2017 – O QUE POSSO FAZER PELA MINHA COMUNIDADE 
• Levantar e discutir problemas com as crianças que acontecem em nossas 
escolas, bairro ou cidade, planejar e executar ações para solucionar parte 
desses problemas, levando a criança a acreditar numa sociedade mais 
amigável e fraterna. 
 
AGOSTO 2017 – A CULTURA DO MEU POVO 
• Explicar a criança como se caracteriza a cultura de um povo, levar a criança a 
valorizar a cultura do seu povo, da sua raça e da sua origem, mostrando 
através de eventos como artesanato, culinária e danças que é possível 
mantermos bem viva essa cultura. 
 
SETEMBRO 2017 – QUEM É MINHA FAMÍLIA? 
• Mostrar para a criança, a família que existe dentro e fora do lar, desenvolver 
com elas uma árvore genealógica, fortalecendo os laços dentro dessa família e 
despertando nelas o sonho de uma mudança positiva em sua história familiar. 
 
OUTUBRO 2017 – É TEMPO DE BRINCAR 
• Resgatar na vida da criança, antigas brincadeiras e cantigas de roda, ensiná-
la a desenvolver seus próprios jogos, brincadeiras e cantigas, para que ela 
possa ter a esperança de uma infância melhor. 
 
NOVEMBRO 2017 – O QUE VOU SER QUANDO CRESCER? 
• Mostrar para a criança, os diferentes tipos de profissão que existem, 
incentivando-a a não desistir do seu futuro profissional, mas a perseverar 
mesmo diante dos problemas. 
 
DEZEMBRO 2017 – NATAL BRASILEIRO 
• Explicar a criança, porque a realidade mostrada em filmes é tão diferente do 
nosso natal e qual a verdadeira mensagem que o Natal nos traz, enchendo 
assim o coração de cada uma delas de altruísmo. 
 
JANEIRO 2018 – FÉRIAS DO BARULHO 
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• Despertar na criança a pureza e a inocência da infância, através de jogos e 
brincadeiras saudáveis, incentivando-a a se socializar com outras crianças para 
que no futuro esses laços de amizades se tornem mais fortes. 
 
FEVEREIRO 2018 – AS MÁSCARAS DO CARNAVAL 
• Mostrar a criança a origem do carnaval e a máscara que a mídia nos 
apresenta (escondendo os excessos e abusos de álcool, drogas e o elevado 
número de adolescentes grávidas nesse período), ensinando-as de forma 
saudável a confeccionar uma máscara (personagem de desenho animado, 
personagem da história...), a participar de festas populares sem o uso de 
álcool, drogas, etc.  
 

AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS:   

 Oficinas de : Roda de Conversa;  Informática; Ballet, Kung Fu; Craques do 
Futuro; Artesanato; Direitos Universais e Morais; Educação Física, Coral; 
Jogos Recreativos; Atividades Lúdicas;Hip Hop; Atendimento Odontológico;  
Apoio Psicológico; Ações Complementares como passeios e acampamentos. 

 

AÇÕES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS:  

 Atendimento sócio familiar/psicossocial 

 Festas comemorativas e temáticas para integração família e comunidade. 

 Encaminhamento à rede de serviços sócio assistencial; 

 Matrícula e rematrícula; 

 Controle de Frequência; 

 Avaliação médica dos alunos; 

 Visitas individuais e domiciliares para acompanhamento da família; 

 Atualização da ficha sócio econômica,saúde ,e aspectos emocionais; 

 Reuniões bimestrais  com as famílias; 

 Reuniões intersetoriais; 

 Reuniões de Discussão de Casos; 

 Reuniões bimestrais do Projeto Cesta Básica 

 Atendimento psicológico. 

 Distribuição de cestas básicas, Kit escolar, material de higiene, roupas 
quando necessário; 

 Acompanhamento de saúde, encaminhamento à rede pública, assistência 
odontológica e psicológica. 

Estratégias metodológicas e a periodicidade 2017 
Estratégias Metodológicas Periodicidade Resultados 

 

 

 

 

Roda de Conversa/ Acolhimento 

 

 

 

 

5 vezes 

na semana 

 Ter ampliada a capacidade de escolha, de 
decisão ,de avaliação, de expressão de 
opiniões e de reivindicações dos usuários; 

 Ter ampliada sua capacidade de conviver 
em grupo, de administrar conflitos por 
meio do diálogo, 

 compartilhando outros modos de agir e 
pensar, fortalecendo a função protetiva da 
família; 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários 

 

 

 

 

 Propiciar conhecimento e manuseio dos 
aparelhos de Informática; 
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Oficina de Informática  

 

 

2 vezes na 

semana 

 Desenvolvimento pessoal e de habilidades 
que o auxilie na preparação do futuro 
tendo em vista sua inclusão social digital; 

 Oferecer conhecimento de informática, 
aplicativos como: Word, internet e Jogos 
Educativos e Pesquisa; 

 Possibilitar a interação social, evolução e 
habilidades no mundo virtual. 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários; 

 
 
 
 
 
 
Triagem , Entrevistas, Matrícula e 
Atualização de dados no prontuário 
das crianças e adolescentes . 
 

 

 

 

 

 

Sem 

periodicidade 

definida 

 Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais 

 Ampliação do acesso aos direitos 
socioassistenciais. 

 Melhoria da qualidade de vida dos 
usuários e suas famílias; 

 Gerar uma coleta de dados atualizados do 
perfil do usuário atendidos; 

 Vincular e manter atualizado os dados dos 
usuários e de seu grupo familiar no 
Sistema Integrado de Governança 
Municipal ( SIGM ); 

 
 
 
 
 
Comissão de Pais e Reunião de Pais 
com temas referente ao papel 
familiar 
e o funcionamento do serviço 

 

 

 

 

 

Mensal 

 Criar um espaço de reflexão sobre o papel 
das famílias na proteção das crianças e do 
adolescente no processo de 
desenvolvimento; 

 Assegurar espaço de convívio familiar e 
comunitário e o desenvolvimento de 
relações de afetividade e sociabilidade; 

 Favorecer a atividade e comprometimento 
das partes envolvidas, propiciando troca 
de experiências e vivências, fortalecendo 
o respeito a solidariedade e os vínculos 
familiares e comunitários; 

 
 
Atividades Externas, Culturais e de 
lazer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sem 
periodicidade 

definida 

 Possibilitar o acesso a manifestações 
artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
ampliando seu espaço de atuação para 
além do território; 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários. 

 Redução e Prevenção de situações de 
isolamento social e de institucionalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de auto cuidado  

 
 
 
 
 
 

Semanal 

 Junto a outras políticas públicas, reduzir 
índices de: violência entre os jovens; 
uso/abuso de drogas; DST e gravidez 
precoce; 

 Valorizar a linguagem pessoal, corporal 
estimular a auto estima; 

 Ajudar a manter a saúde do corpo. 
 Ter ampliado o número de usuários que 

conheçam as instâncias de denúncia e 
recurso em casos de violação de seus 
direitos; 

 Melhoria da qualidade de vida dos 
usuários e suas famílias 

 
 

 
 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários; 
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Oficina de Iniciação Musical: Coral, 
Teclado, Escaleta, Violão, banda 
com 
materiais recicláveis. 

 
 

3 vezes na 
semana 

 Redução e Prevenção de situações de 
isolamento 

 social e de institucionalização. 
 Redução da ocorrência de situações de 
 vulnerabilidade social. 
 Possibilitar acesso a manifestações 

artísticas, 
 culturais com vistas ao desenvolvimento e 

novas 
 sociabilidades. 
 Estimular o desenvolvimento de 

potencialidades, 
 habilidades e talentos a serem 

desenvolvidos e 
 propiciar sua formação cidadã; 
 Despertar a capacidade para novos 

projetos de vida 
 através dos talentos musicais e 

instrumentais. 

 
 

Artes e Artesanato 
 
 

 
 

2 vezes na 
semama 

 Estimular a criatividade, fazendo com que 
a criança e 

 o adolescente, exponha suas idéias, 
aptidões que 

 ajudam no exercício da mente; 
 Funciona como exercício terapêutico 

melhorando e 
 equilibrando as emoções e libertando a 

imaginação e 
 pensamento. 
 Interação social com o grupo 

 
 
 
 
 

Grupos Reflexivos, Direitos 
Universais, éticos e Morais. 

 
 

 
 
 
 
 

semanal 

 Ter ampliada a capacidade de escolha, de 
decisão, 

 de avaliação, de expressão de opiniões e 
de 

 reivindicações dos usuários; 
 Ter ampliada sua capacidade de conviver 

em grupo, 
 de administrar conflitos por meio do 

diálogo, 
 compartilhando outros modos de agir e 

pensar; 
 Melhoria da condição de sociabilidade dos 

usuários 

 
Busca Ativa, junto a comunidade e 

escolas municipais e estaduais 
 
 

 
Sem 

periodicidade 
definida 

 Redução da Ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social; 

 Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais; 

 Atingir o número de usuários 
estabelecidos no Plano de Trabalho 2017 

 
 
 
 

Acolhimento Familiar, Atendimento 
individual e Coletivo dos usuários 

pela Equipe Técnica 

 
 
 
 

Sem 
periodicidade 

definida 

 Prevenção da ocorrência de riscos sociais, 
seu agravamento ou reincidência; 

 Ter ampliada sua capacidade de conviver 
em grupo, de administrar conflitos por 
meio do diálogo, compartilhando outros 
modos de agir e pensar; 

 Ter ampliada a capacidade de escolha, de 
decisão, de avaliação, de expressão de 
opiniões e de reivindicações dos usuários; 

 
Esportes e Recreação 

 
4 vezes na 

 Ter ampliada sua capacidade de conviver 
em grupo, 
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 semana  de administrar conflitos por meio do 
diálogo, 

 compartilhando outros modos de agir e 
pensar; 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários; 

 Estimular a coordenação motora e outras 
aptidões; 

 Ajudar a manter a saúde do corpo 

 
Discussão de Casos com a Equipe 

Técnica e Educadores Social 

 
semanal 

 Aumentar a probabilidade de identificar os 
problemas antes que eles causem 
maiores consequências; 

 Fortalecimento dos vínculos entre a 
equipe de Profissionais e os usuários, a 
fim de melhorar as relações interpessoais. 

 
 

Festas Comemorativas, em datas 
significativas, tais como: Páscoa,  

Dias das Mães; Dia dos Pais, 
Aniversariantes do mês, Festa da 

Família, Natal , entre outras 
 

 
 

Sem 
periodicidade 

Definida  

 Fortalecimento dos Vínculos familiares e 
 Comunitários; 
 Melhoria da condição de sociabilidade dos 

usuários; 
 Redução e Prevenção de situações de 

isolamento 
 social e de institucionalização. 

 
Oficina Pedagógica: Contação de 
histórias, Construção de Jogos, 

brincadeiras lúdicas entre outros. 
 

 
4 vezes na 

semana 

 Redução e Prevenção de situações de 
isolamento 

 social e de institucionalização; 
 Ter ampliada sua capacidade de conviver 

em grupo; 
 Desenvolver habilidades típicas do ser 

humano. 

 
 
 

Oficina de Balé 

 
 
 

2 vezes na 
semana 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários; 

 Desenvolver habilidades típicas do ser 
humano; 

 Ajudar a manter a saúde do corpo; 
 Estimular a coordenação motora e outras 

aptidões; 
 Valorizar a linguagem pessoal, corporal e 

estimular a auto estima. 

 
 
 

Oficina de Dança, HIPHOP 
 

 
 
 
 

3 vezes na 
semana 

 Melhoria da condição de sociabilidade dos 
usuários; 

 Desenvolver habilidades típicas do ser 
humano; 

 Ajudar a manter a saúde do corpo; 
 Estimular a coordenação motora e outras 

aptidões; 
 Valorizar a linguagem pessoal, corporal e 

estimular a auto estima. 

 
 
 
 
 

Oficinas Temáticas-Formação 
Cidadã 

 
 

 
 
 
 
 

2 vezes na 
semama 

 Ter ampliado o número de usuários 
autônomos e participantes na vida familiar 
e comunitária, com plena informação 
sobre seus direitos e deveres(formação 
cidadã); 

 Ter ampliado o número de usuários que 
conheçam as instâncias de denúncia e 
recurso em casos de 

       violação de seus direitos; 
 Melhoria da qualidade de vida dos 

usuários e suas famílias. 
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f) Articulação em Rede 

 

Instituição/Órgão 

 

Natureza da Interface 

 

Periodicidade 

 
 
 

Serviço Social do Comércio-SESC; 
Mesa Brasil; Banco de Alimentos, 

Ceasa Campinas. 

 Parceria para recebimento de 
alimentos saudáveis, a serem 
oferecidos para os usuários do 
serviço, o que contribui para 
Segurança Alimentar e Nutricional 
das crianças e adolescentes em 
situação de maior vulnerabilidade ; 

 Participação dos funcionários da 
Cozinha nas atividades 
educacionais oferecidas. 

 

 

Semanal 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente -CMDCA 

 Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social e de Assistência 
Social na Região e Território; 

 Participar das Reuniões e 
Comissões desse Conselho como: 
Comissão de Violência Doméstica - 

 CVDCCA; 18 de Maio, 
 Proteção Básica, entre outras; 

 

 

 

Mensal 

 
 
 
 

Instituto EPTV 

 Parceria de Contribuição Financeira 
para execução do Projeto Arte e 
Cidadania; 

 Possibilitar o acesso as 
manifestações artísticas, culturais, 
esportivas e de lazer com vistas ao 
desenvolvimento e novas 
sociabilidades; 

 Propiciar Vivências que valorizem 
as experiências de Vida e que 
estimulem e Potencializem o 
Desenvolvimento da autonomia 

 

 

 

 

 

          Mensal 

 
 
 
 
 
 
 

Rede Intersetorial São Quirino 

 Junto a outras políticas públicas, 
reduzir índices de: violência entre 
os jovens; 

 uso/abuso de drogas; doenças 
sexualmente transmissíveis, e 
gravidez 

 precoce. 
 Fortalecimento da Rede de 

Proteção Social e de Assistência 
Social na Região e Território. 

 Discussão de Casos dos usuários, 
dos diversos serviços inseridos no 

 território. 
 Conselho Municipal de Assistência 
 Social - CMAS 
 Participar das Reuniões, 
 

 

 

 

 

 

 

Mensal 

 

 
Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS 
 
 
 
 

 Participar das 
Reuniões,Conferências e Fóruns 
junto a este Conselho; 

 Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social e de Assistência 
Social na Região e Território. 

 

 
sem periodicidade 

definida 
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Centro de Saúde São Quirino, CAPS 
 
 
 

 
 
 Aumento de acessos a serviços 

socioassistenciais e setoriais; 
 Ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais; 
 Prevenção da ocorrência de 

riscos sociais, seu agravamento 
ou reincidência. 

 

 
 

sem periodicidade 
definida 

 

 
 

Distrito da Assistência Social – 
DAS 

 
 Ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais; 
 Fortalecimento da Rede de 

Proteção Social e de 
Assistência Social na Região e 
Território; 

 Aumento de acessos a serviços 
socioassistenciais e setoriais. 

 
 

sem periodicidade 
definida 

 

 
 

COHAB – Companhia de 
Habitação Popular 

 
 
 
 
 

 
 Ampliação do acesso aos 

direitos socioassistenciais; 
 Fortalecer os individuos e 

famílias na superação e 
enfrentamento das dificuldades 
e precariedades com a 
moradia, ou falta dela. 

 
 

sem periodicidade 
definida 

 

 
Compassion do Brasil 

 Programa de Apadrinhamento 
das Crianças e Adolescentes 
do Serviço. 

sem periodicidade 
definida 

 

 
 
 

Escolas Estaduais, Municipais e 
Instituto Educacional Jaime Kratz 

 
 Contribuir para a inserção, 

reinserção e permanência no 
sistema educacional; 

 Fortalecimento da família na 
sua função protetiva e 
socializadora ; 

 Prevenção da ocorrência de 
riscos sociais; 

 Redução e prevenção de 
situações de isolamento social 
e de institucionalização; 

 Programa de Bolsa de Estudo 
para as crianças e 
adolescentes do serviço. 

 
 
 

sem periodicidade 
definida 

 

 
 
 

Vara da Infância, Conselho Tutelar, 
Defensoria Pública, Disk Denúncia, 

CRAMI ,SOS Mulher e CREAS 

 Prevenção da ocorrência de 
riscos sociais, seu agravamento 
ou reincidência. 

 Junto a outras políticas 
públicas, reduzir índices de: 
violência entre os jovens; 
uso/abuso de drogas; 
doenças sexualmente 
transmissíveis, e gravidez 
precoce. 

 Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social e de 
Assistência Social na Região e 
Território. 

 
 
 

sem periodicidade 
definida 

 

Secretaria Municipal de,  Manter atualizados e alimentar  
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Assistência e Segurança Alimentar 
(SMASSA) e Coordenadoria Setorial 

de Avaliação e  Controle (CSAC) 

dados dos 
 usuários do Serviço, no 

Sistema Integrado de 
Governança Municipal 

 -SIGM; 
 Preencher os relatórios 

mensais de Coleta de 
Informações de Programas 
Sociais - CIPS; 

 Participar das Capacitações, 
Fóruns, Palestras Oferecidas a 
Equipe no geral. 

sem periodicidade 
definida 

 

 
Diretoria Regional de Assistência e 
Desenvolvimento Social – DRADS 

 

 
 Parceria para Convênio 

 
Sem periodicidade 

 
Centro de Referência da Assistência 

Social - Cras Recanto Anhumas 

 Encaminhamento dos Usuários 
para Cadastro Único; 

 Fortalecimento da Rede de 
Proteção Social e de 
Assistência Social na Região 

 e Território. 
 Aumento de acessos a serviços 

socioassistenciais e setoriais 

 
 

Sem periodicidade 

 
g) ATIVIDADES DE GESTÃO OPERACIONAL  2017 
                                                                                                    
Atividades de Gestão Operacional 

 
Atividades de Gestão 

 

 

Periodicidade 

 Reuniões da equipe Técnica para Discussão de Casos, 
Planejamento Avaliação e Capacitação e Escuta. 

 

Semanal 

 Reunião da Coordenação com o  Educadores e Equipe Técnica e 
equipe de apoio para avaliação das atividades propostas, 
planejamento, capacitação e Escuta. 

 

Mensal 

 Reuniões com os parceiros do setor privado, para: Manter a 
parceria; 

 Prestação de Contas; 
 Apresentar relatório das atividades desenvolvidas e seus 

resultados. 

 

Mensal 

 Reunião com as famílias das crianças e adolescentes que são 
beneficiadas com a Cesta Básica a fim de: Melhoria da qualidade 
de vida dos usuários e suas famílias; 

 Que os usuários sejam responsáveis e autônomos com suas 
finanças. 

 Fortalecimento da família na superação e enfrentamento de 
situações econômicas. 

 

 

Mensal 

 Reuniões de Pais das Crianças e Adolescentes do serviço para: 
Fortalecimento da família na sua função protetiva e socializadora. 

 Conhecer a dinâmica familiar das crianças e adolescentes. 
 Favorecer encontros intergeracionais gerando fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. 

 

Bimestral 

 Comissão de Pais e Responsáveis. 
 Favorecer atividade e comprometimento das partes desenvolvidas, 

propiciando trocas de experiência e vivências fortalecendo o 
respeito a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários; 

 Avaliação do serviço oferecido para as crianças e adolescentes. 

 

Trimestral 

 Participação da Equipe Técnica e Equipe de Apoio, nos eventos, sem periodicidade 
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reuniões de monitoramento e reordenamento, oferecido pelo 
Gestor Público, a fim de fortalecer a função protetiva da família. 

definida 

 Reunião Administrativa/RH, para Planejamento, avaliação das 
demandas e Prestação de Contas 

sem periodicidade 

definida 

 Reunião da Coordenação com o Representante legal, para 
Avaliação do Serviço. 

sem periodicidade 

definida 

 Capacitação da Equipe Técnica, Educadores e Equipe de Apoio, 
através da articulação da rede, a fim de melhorar o 
desenvolvimento da Equipe junto aos usuários. 

  

sem periodicidade 

definida 

 Acolhimento e Orientações às estagiárias e voluntárias. sem periodicidade 

definida 

 Acolhimento Familiar, Atendimento individual e Coletivo dos 
usuários pela Equipe Técnica. 

sem periodicidade 

definida 

 Triagem , Visitas domiciliares, Matrícula e Atualização de dados no 
prontuário das crianças e adolescentes. 

sem periodicidade 

definida 

 Busca Ativa, junto a comunidade e escolas municipais e estaduais. sem periodicidade 

definida 

 

h) Fases ou etapas (cronograma ) de execução das atividades e cumprimento do objeto, 

considerando o período de execução do Serviço/Projeto/Programa. 

 

Estratégias Metodológicas Periodicidade Carga 
Horária 

S T Q Q S S D 

Comissão de Pais e Reunião de 
Pais  com temas referente ao 

papel familiar e o funcionamento 
do  serviço. 

 

 
1x por mês 

 
03h00 

 

   x    

 
Roda de Conversa/ Acolhimento 

 

 
5x por semana 

 
06:00 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Triagem, Entrevistas, Matriculas 
e Atualização de dados no 
prontuiário das crianças e 

adolescentes  

 
Sem 

periodicidade 
definida 

 
06:00 

X X X X    

Busca Ativa, junto a 
comunidade e escolas 
municipais e estaduais 

 

Sem 
periodicidade 

definida 

 
06:00 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Visitas domiciliares semanal 08:00   X X    

Participação em Conselhos, 
Fóruns e Eventos 

Sem 
Periodicidade 

definida 

06:00 X X X X X   

Referenciamento e 
contrareferenciamento para a 

rede de serviços 

sem 
periodicidade 

definida 

06:00 X X X X X   

Encaminhamento Monitorado 
para Programas Proteção Social 
Básica/Programas de Benefícios 

Sociais e Previdenciários 

sem 
periodicidade 

definida 

06:00 X X X X X   

Articulações com as políticas de 
educação, saúde, cultura, lazer 

e esportes e outras 

sem 
periodicidade 

definida 

06:00 X X X X X   

Estudo de Caso com a Equipe 
Técnica 

Sem 
periodicidade 

definida 

04h00 X X X X X   

SIGM diária 06:00 X X X X X   
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Grupos Reflexivos, Roda de 
Conversa 

diária 06:00 X X X X X   

Passeios/Acampamentos/Visitas 
Culturais e de Lazer 

Sem 
periodicidade 

definida 

08:00 X X X X X   

Palestras sem 
periodicidade 

definida 

08:00 X X X X X   

Oficina de iniciação Musical: 
Coral, Teclado, Escaleta, Violão, 
Banda com materiais reciclável  

3x por semana 06h00  x x  x   

Oficina Pedagógica 
 

4x por semana 06h00 x x x x    

Oficina de dança ( Balé e Hip 
Hop )  

 

3x por semana 06:00 x  x  x   

 
 

Oficina de Informática 
 
 

 
 

2x por semana 

 
 

06:00 

 
 

X 

  
 

X 

    

Grupo de Reflexivos, Direitos 
Universais Éticos e Morais  

semanal 08:00     X   

Oficinas Temáticas- Formação 
Cidadã 

2x por semana 08:00 x  x     

Esporte  e recreação,  
 
 

4X SEMANA 08:00  x x X X   

Oficina de auto Cuidado 
 

Semanal  06:00 X       

 
Artes e Artesanato 

 
2x semana 

 
 

       

Festas Comemorativas e de 
Integração 

sem 
periodicidade 

definida 

08.00 X X X X X   

 

 . 
i)Avaliação: 
Portfólio (atividades realizadas com as crianças e adolescentes. 
Avaliação dos Funcionários realizados pelo Coordenador e Equipe Técnica 
Relatório mensal da equipe técnica das ações desenvolvidas junto aos usuários. 
Pesquisa de satisfação dos usuários (crianças, adolescentes e famílias). 
Quantidade de participação das crianças e adolescentes nas atividades propostas pelo serviço. 
Quantidade de participação das famílias nas atividades propostas pelo serviço.  
SIGM - Relatórios gerados pelo Sistema Integrado de Governança Municipal; 
CIPS – Relatórios gerados pelo Sistema de Coletas de Informações de Programas Sociais. 

Registro de Acolhimento e Escuta dos Usuários atendidos pelo Serviço;  

Informativo das principais atividades mensais realizadas com os usuários;  

Reuniões de Pais (trimestral) – atividades desenvolvidas com as crianças e adolescentes  

Reuniões de Pais (anual) – avaliação do trabalho desenvolvido com a famílias/comunidade;  

Avaliação do trabalho com as crianças e adolescentes nas atividades oferecidas: 

 a) Interesse  

 b) Participação 

 c) Mudança de comportamento e atitude do indivíduo 

 d) Mudança de comportamento da família 

 e) Despertar expectativas para o futuro 
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Campinas, 28 de Novembro de 2017 
 
 
 
Marcia Regina Ferreira da Silva 
Coordenadora Técnica. 
 
 
 
Lincoln Paulo da Silva 
Coordenador de Atividades 


