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PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR” 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

A)  IDENTIFICAÇÃO: PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR” 

B)  DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

O Apadrinhamento Afetivo é uma estratégia prevista na Resolução n° 71/2011 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, no Provimento CG n° 36/2014, no Plano Nacional da 

Convivência Familiar e Comunitária (2006), nas "Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes" (2009), na Portaria Municipal n° 015/2017 e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/1990, em suas alterações incluídas pela 

Lei nº 13.509/2017) para a oferta de construção e manutenção de vínculos afetivos 

significativos, individualizados e duradouros para crianças e adolescentes com previsão de 

longa permanência em acolhimento institucional, assim como ampliar suas experiências 

sociais, cultural e de convivência familiar e comunitária. 

B.1)  OBJETIVOS ALCANÇADOS 

O objetivo geral do PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR” é propiciar 

experiências de referências afetivas, que estimulem a construção e manutenção de vínculos 

afetivos individualizados e duradouros, às crianças e adolescentes em medida de proteção, 

destituídas do poder familiar ou com remotas possibilidades de adoção, dos Serviços de 

Acolhimentos Institucionais do município de Campinas. Sendo assim, avaliamos que 

alcançamos nosso principal objetivo, que foi de atingir a marca de quarenta e uma crianças 

e adolescentes atendidos durante o ano de 2017. 

Destacamos, dentre os objetivos específicos do Programa, como alcançados: 

 a construção e manutenção de laços afetivos às crianças e aos adolescentes 
institucionalizados, ampliando as oportunidades de convivência familiar e 
comunitária; 

 a ampliação da rede de apoio afetivo, social e comunitário para além dos serviços 
de acolhimento institucional; 

 a diversificação das formas de ampliação de rede de apoio, disponibilizando 
conhecimento técnico e  também acolhida afetiva dos voluntários participantes; 

 a contribuição para a ressignificação de histórias de vida; 

 as vivências com modelos de referência dos papeis sociais e familiares, a partir da 
convivência familiar; 

 as vivências que desencadearam identificações significativas para a estruturação 
da personalidade, de identidade na construção de autoestima positiva; 

 a sensibilização frente aos paradigmas e preconceitos, possibilitando a construção 
de vinculo afetivo da sociedade em geral com crianças e adolescentes sob 
medida protetiva. 
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B.2)  PÚBLICO ATENDIDO: METAS 2017, USUÁRIOS ATENDIDOS EM 2017 E 
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS. 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 40 

Usuários atendidos em 2017 41 

 

FORMAS DE ACESSO Nº DE USUÁRIOS 

Vara da Infância e Juventude 00 

Conselho Tutelar 00 

Transferência de outro Serviço de Acolhimento 00 

Casa Betel 00 

Serviço de Abordagem Social de Rua 00 

Polícia Militar 00 

Policia Civil 00 

Guarda Municipal 00 

Espontâneo 00 

Outros: Serviços de Acolhimento Institucional do Município  41 

Como se pode visualizar no quadro acima, o acesso ao programa ocorre somente através 

de encaminhamentos dos serviços de acolhimento institucional, tendo em vista o objetivo 

principal de ofertar, aos meninos e meninas acolhidos e sem referência afetiva externa, a 

oportunidade de estabelecerem vínculos saudáveis com pessoas da comunidade. 

O PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR” priorizou o atendimento de crianças 

e adolescentes destituídos do poder familiar e/ou com remotas possibilidades de colocação 

em família substituta (consequentemente com previsão de longa permanecia nos serviços 

de acolhimento), restringindo-se a crianças e adolescentes que estivessem na faixa etária 

compreendida entre 07 (sete) e 17 (dezessete) anos, pois “para estes casos, a construção 

de vínculos significativos na comunidade pode ser particularmente favorecedora, devendo 

ser estimulada, observando os critérios anteriores citados”. ("Orientações Técnicas: serviços 

de acolhimento para crianças e adolescentes" – 2009, pág. 52). 

A rede de acolhimento institucional do município de Campinas é composta por 09 (nove) 

diferentes instituições, que desenvolvem os serviços de acolhimento nas modalidades 

abrigo institucional, casal lar, casa de passagem, abrigo especializado e família acolhedora. 

Dentre as 09 (nove), instituições de acolhimento, o PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO 

“ACORDAR” atendeu 07 (sete), ou seja, 66% das instituições do município. 

Para a inserção no Programa, ocorreram discussões prévias entre a equipe do “ACORDAR” 

e a equipe técnica do Serviço de Acolhimento em que está a criança/adolescente, para 

avaliar o perfil dessa criança/adolescente. Considerada essa avaliação positiva, quanto à 

inserção no programa, prosseguiu-se com a apresentação dos mesmos a 

padrinhos/madrinhas potenciais (que já haviam feito o curso de preparação e já constavam  

do cadastro do próprio “ACORDAR”.  Desse cadastro, já constava o perfil de cada um, suas 
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preferências gerais como alimentação, esporte, matéria na escola, como também sua 

idealização quanto ao perfil de padrinhos e madrinhas.  

Todas as colocações foram consideradas e, na medida do possível, atendidas. As equipes 

tanto do “ACORDAR” quanto dos Serviços de Acolhimento tiveram como atribuição acolher 

ansiedades das crianças e adolescentes, bem como prepará-los para o encontro de 

integração e para esta nova relação. 

B.3)  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO CARGA 

HOR.SEM. 
REG. 
TRAB. 

ADMISSÃO 

DEMISSÃO 

Adélia Rocha de O. Stefani  Sup. Compl. Psicologia Psicóloga Psicóloga 30:00 CLT 02/09/2013 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras Titular Cons. 
Fiscal 

Titular 
Cons.Fiscal 

Eventual Vol. 15/05/2016 

 

RECURSOS HUMANOS COM ATUAÇÃO EXCLUSIVA NO “ACORDAR” 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO CARGA 

HOR.SEM 
REG. 
TRAB. 

ADMISSÃO 
DEMISSÃO 

Juliana Dias Barbosa Sup. Compl. Psicologia Coordenadora Coordenadora 40h CLT 14/03/2011 

Patrícia Fagnani Barbin Sup. Compl. Psicologia Psicóloga Psicóloga 30h CLT 09/09/2013 

Solange Helena C. da Silva Sup. Compl. Serv. Social Assistente Social Assistente Social 30h CLT 02/09/2013 
 

RECURSOS HUMANOS COM ATUAÇÃO COMPARTILHADA NO “ACORDAR” 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO CARGA 

HOR.SEM. 
REG. 
TRAB 

ADMISSÃO 

DEMISSÃO 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras 
Titular  

Conselho Fiscal 
Titular  

Conselho Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

Bianca da Silva Moreira Ávida Ens. Méd.Compl. *** As. Administrativo As.Administrativo 11h CLT 01/09/2015 

Clemilton Soares Cavalcanti Ens. Méd.Compl. *** Aux.Manutenção Aux. Manutenção 11h CLT 08/09/2016 

Cristiano de Souza Soares Ens. Méd.Compl. *** Porteiro Porteiro 36h CLT 01/09/2015 

Eduardo A. Alcântara Silva Sup. Compl. Pedagogia 
Suplente 

Conselho Fiscal 
Suplente 

Conselho Fiscal 
Eventual 

Vol. 15/05/2016 

Joana Ivete dos Santos 
Campoy 

Sup. Compl. Serv. Social 
Coordenadora 

Técnica 
Coordenadora 

Técnica 
10h CLT 09/09/1997 

José Cardoso de Souza Ens. Méd.Compl. *** Vice-presidente Vice-presidente 04h Vol. 16/08/2017 

Luzia Elisabeth F. N. Seccarelli Sup. Compl. Direito 2ª Tesoureira 2ª Tesoureira Eventual Vol. 15/05/2016 

Margarete Móz Gobbo Sup. Compl. 
Licenciatura 
Matemática 

Suplente 
Conselho Fiscal 

Suplente 
Conselho Fiscal 

Eventual Vol. 22/11/2016 

Maria Aparecida Garcia Ens.Fundamental  *** Cozinheira Cozinheira 22h CLT 13/09/1983 

Mª Helena Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras Presidente Presidente 30h Vol. 15/05/2016 

Nivaldo Alves Pereira Ens.Fundamental *** Motorista Motorista 07h33m CLT 14/06/2005 

Raphael Pompêo de Camargo Sup. Compl. Economia 
Titular  

Conselho Fiscal 
Titular  

Conselho Fiscal 
Eventual Vol. 

15/05/2016 

Rosa Maria Rodrigues Urbano Ens. Méd.Compl. *** Secretária Secretária 
08h Vol. 

15/05/2016 

Sara Valadares Ribeiro dos 
Santos 

Ens. Méd.Compl. *** Suplente 
Conselho Fiscal 

Suplente 
Conselho Fiscal 

Eventual Vol. 
22/11/2016 

Stephanie Lala Petransan 
Ferreira Sup. Compl. Nutrição Nutricionista Nutricionista 6h66m CLT 

14/04/2014 
27/10/2017 

Walter Aggio Filho Sup. Compl. Odontologia 
Titular  

Conselho Fiscal 
Titular  

Conselho Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Zulmira França dos Santos Ens. Méd.Compl. *** 1ª Tesoureira 1ª Tesoureira Eventual Vol. 15/05/2016 

Acreditamos que a formação técnica é a possibilidade de criar um distanciamento do 
cotidiano e das próprias emoções, visando a um olhar reflexivo sobre o trabalho, além de 
dar subsídios para qualificar a prática de cada profissional. 

Com esta perspectiva, a melhoria do trabalho prestado no serviço de acolhimento depende, 
entre outros fatores, de uma adesão aos parâmetros previstos na atual legislação. Isso não 
quer dizer que devemos seguir automaticamente esses parâmetros sem refletir sobre sua 
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pertinência mas, sim, que precisamos estar abertos ao novo, ao criativo, com uma 
capacidade de problematizar, aprimorar e afinar o modo como diversas práticas até então se 
desenvolveram. Em outras palavras, não haverá avanço se cada profissional continuar com 
uma postura individualista e conservadora, sem se colocar a disponibilidade do diálogo e do 
conhecimento mútuo. 

Capacitar-se também representa uma forma de manter-se motivado para a função, além de 
ser um fator de maior valorização do profissional. 

Contando com uma equipe atuante e com capacitação técnica, a AEDHA, como 
mantenedora, entende que também este é um fator que contribui para a redução da 
rotatividade dos profissionais. 

A partir desta premissa e, sobretudo, por tratar-se de programa tecnicamente formalizado, 
pioneiro no município, foi relevante a articulação com outros municípios com práticas já 
solidificadas no ano de 2017.  

Registraram-se também, ações de capacitação e formação continuada, das quais as 
profissionais com atuação direta e exclusiva no “ACORDAR” participaram, conforme segue. 

DATA EVENTO LOCAL 
CARGA 

HORÁRIA 
PARTICIPANTE 

05/01/2017 Grupo Trabalho Equipe Técnica da Alta Complexidade AEDHA 03h00 
Psicóloga e  

Assistente Social 

27/01/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

23/02/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

25/03/2017 
Roda de Conversa: Apadrinhamento Afetivo e 

Convivência Comunitária 
Inst. Fazendo 

História 
04h00 Assistente Social 

30/03/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

05/04/2017 Troca de Saberes PMC 04h00 Coordenadora 

26/04/2017 Troca de Saberes FAC 04h00 Psicóloga  

27/04/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

25/05/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

22/06/2017 Formação para Coordenadores: Espaço Transforma AEDHA 08h00 Coordenadora 

08/07/2017 Pré-Conferência da Assistência Social – Região Sul AEDHA 04h00 
Psicóloga e 

Assistente Social 

07/08/2017 Palestra: O poder da tecnologia para mobilização social Auditório IMA 04h00 Coordenadora 

15/08/2017 Seminário da Alta Complexidade Auditório IMA 08h00 
Coordenadora e 

Psicóloga 

16/08/2017 Oficina da Alta Complexidade Lar Luterano 08h00 Coordenadora 

05/10/2017 Troca de Saberes FAC  04h00 Assistente Social 

10/11/2017 
Seminário: "Do que nos fala os adolescentes em 

Serviço de Acolhimento" 
Sedes 

Sapiens 
08h00 Coordenadora 
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B.4)  INFRA ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Este programa funciona no próprio espaço da sede da AEDHA.  

Contam com espaços específicos e exclusivos e usufruem também de outros espaços 
compartilhados com os demais serviços, da Proteção Social Básica, inclusive: 

 

Espaços específicos e exclusivos:  

 01 sala grande para a equipe interdisciplinar (Assistente Social, Pedagoga e 
Psicóloga) e duas salas de Coordenação (uma de cada serviço);  

 02 conjuntos de instalações sanitárias próprias.  

Espaços compartilhados internos:  

 01 brinquedoteca, também com instalações sanitárias exclusivas;  

 03 salas multiuso (para realização de reuniões de trabalho e comemorativas;  

 01 amplo salão institucional,  

 02 refeitórios;  

 01 cozinha industrial  

 01 sala para almoxarifado  

 Outras pequenas salas de apoio para atendimentos específicos;  

 Instalações sanitárias (masculino e feminino) para o público em geral.   

 

Espaços compartilhados externos:  

 01 quadra poliesportiva;  

 Área livre – espaço de convivência; estacionamento. 

 Programa de Apadrinhamento Afetivo "ACORDAR", consideram-se integrantes das 
ações de apadrinhamento todos os equipamentos (abrigos) em que estão acolhidos, 
no município, além de todas as residências de seus padrinhos/madrinhas, pois há 
vínculos formalmente estabelecidos e autorizados pela Vara da Infância e da 
Juventude. 

 

B.5)  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR" é um programa municipal e de 
caráter complementar aos Serviços de Acolhimento Institucional em Campinas. 

Considerando o levantamento junto à gestão dos serviços de acolhimento de alta 
complexidade, o público com perfil para inserção no “ACORDAR" somava, inicialmente, 113 
(cento e treze) crianças e adolescentes de sete a dezessete anos, destituídas do poder 
familiar e/ou sem perspectiva de reintegração familiar ou remota possibilidade de adoção.  

Para uma análise mais abrangente, podemos analisar outros dados. Campinas integra o 
grupo de municípios mais ricos da RMC. Por outro lado, de acordo com os dados do IBGE 
2015, nos últimos 20 (vinte) anos, esses mesmos municípios registraram aumento no nível 
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de desigualdade na distribuição de renda (PNUD, 2013). E, nesta região 
metropolitana, Campinas consta como o município com maior desigualdade social.   

A desigualdade e a vulnerabilidade social corroboram com o retrocesso humano sob a 
perspectiva de cidadãos dignos quando não ofertado conhecimento sociais, culturais, 
étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde, distinguem-se  de forma 
lamentável - pelas condições precárias de vida, que implicam na exploração; restrição à 
liberdade; redução da autonomia e da autodeterminação; redução de capacidades; 
fragilização de laços de convivência; rupturas de vínculos e outras situações que aumentam 
a probabilidade de um resultado negativo na presença de risco. 

A vulnerabilidade social, especialmente a que se aplica à realidade dos países menos 
desenvolvidos, bem como o Brasil, está associada também à ideia de risco frente ao 
desemprego, à precariedade do trabalho, à pobreza humanitária e à falta de proteção social. 

A violência revela-se, atualmente, como um fenômeno que se dissemina no meio social, em 
suas variadas formas, atingindo um número expressivo de pessoas, sem distinção de sexo, 
raça/etnia, condição socioeconômica, religião ou idade. 

Contudo, são as crianças e os adolescentes as vítimas mais frequentes das expressões da 
violência, isso justificado, entre outros aspectos, pela fragilidade desses sujeitos. Muitos são 
os relatos de meninos e meninas que são, cotidianamente, submetidos às mais diversas e 
dolorosas manifestações de negligência, violência física, sexual, psíquica e emocional em 
todo o cenário do mundo, o que não difere no município de Campinas/SP. 

Os conflitos familiares (em especial a violência de gênero), a ausência de rede de apoio da 
família e da comunidade, o desemprego, a violência transgeracional, os familiares com 
transtornos mentais, o uso de substâncias psicoativas (álcool e drogas), culminam – como 
última medida de proteção do indivíduo – em rupturas (por meio do acolhimento), bem 
como, desarticulação familiar e violação de direitos, associadas e agravadas pelo aumento 

da pobreza, das desigualdades e das vulnerabilidades sociais. 

Considerando este cenário, o encaminhamento de crianças e adolescentes para os Serviços 
de Acolhimento no município não reduz, consequentemente aumenta a violação do direito 
de convivência familiar e comunitária. E mesmo que o acolhimento seja medida protetiva 
provisória e excepcional, sabemos que há crianças e adolescentes que permanecem 
acolhidas por longo tempo, inclusive até atingirem a maioridade.  

Estudos comprovam que a institucionalização prolongada impacta o desenvolvimento 
subjetivo, social e cultural das crianças e adolescentes, especialmente quando estes não 
podem estabelecer laços afetivos estáveis e duradouros com adultos de referência.  

Dentro deste cenário, o PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO “ACORDAR" vem se 
tornando de alta relevância na Rede Socioassistencial de Proteção Especial de Alta 
Complexidade do município de Campinas, buscando proporcionar a construção e 
manutenção de vínculos afetivos significativos, individualizados e duradouros para crianças 
e adolescentes com previsão de longa permanência em acolhimento institucional, bem como 
ampliar suas experiências sociais, culturais, comunitárias e de convivência familiar, além do 
abrigo. 

B.6)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL FOMENTOU, INCENTIVOU E QUALIFICOU A 
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E ESTRATÉGIAS QUE FORAM 
UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DE SUAS 
ATIVIDADES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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Considerando-se que os usuários diretos do PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO 

“ACORDAR" são as crianças e adolescentes, a estratégia de incentivar o protagonismo dos 
usuários  – como determinada pela "Norma Operacional Básica do Sistema Único da 
Assistência Social" – ocorreu através dos espaços individuais e grupais de escuta a eles. 

Nesses espaços, desencadeamos o debate permanente de problemas/desafios enfrentados, 
acompanhamento das ações desenvolvidas e discussões das estratégias mais adequadas 
para o atendimento das demandas, com vistas a assegurar, além da manutenção do 
apadrinhamento afetivo, o aprimoramento das ofertas e prestações do Programa. 

Considerando que,  
“as decisões acerca de crianças e adolescentes atendidos em serviços de acolhimento 
devem garantir lhes o direito de ter sua opinião considerada. O direito à escuta, viabilizada 
por meio de métodos condizentes com seu grau de desenvolvimento, deve ser garantido nas 
diversas decisões que possam repercutir sobre seu desenvolvimento e trajetória de vida, 
envolvendo desde a identificação de seu interesse pela participação em atividades na 
comunidade, até mudanças relativas á sua situação familiar ou desligamento do serviço de 
acolhimento” (Orientações Técnicas: serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, 
2009 – pág. 22),  

a inserção no programa de apadrinhamento afetivo foi também uma escolha da criança e do 
adolescente, trabalhada em parceria com os técnicos de referência dos Serviços de 
Acolhimento. Ou seja: além do perfil exigido (idade e situação processual), o desejo das 
crianças/adolescentes em se inscreverem para o Programa foi determinante. 

No ano de 2017 realizamos as seguintes ações de incentivo do protagonismo de nossos 
usuários diretos: 

 17 (dezessete) atendimentos para preparação de inserção ao Programa; 

 17 (dezessete) grupos de escuta; 

 40 (quarenta) atendimentos individuais. 

B.7)  ARTICULAÇÃO EM REDE 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE 
PERIODI

CIDADE  

Poder Judiciário 
 

 Avaliação das crianças e adolescentes para ingresso no Programa; 

 Acompanhamento dos processos judiciais; 

 Orientação técnica; 

 Avaliação documental; 

 Expedição de habilitação e “Termo especial de Responsabilidade”. 

 
 
Diária 

Serviços de Acolhimento Institucional 
do Município de Campinas 

 

 Parceiro técnico; 

 Encaminhamento de crianças e adolescentes para ingresso no 
Programa; 

 Acompanhamento do apadrinhamento afetivo. 

 
 

Diária 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

NOME PARCEIRO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
PERIODI

CIDADE  

Gestão Municipal dos serviços de Alta Complexidade.  Parceria técnica. Diária 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) / Fundo Municipal para a Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 Comissão de Proteção Social Especial da 
Alta Complexidade; 

 Financiador. 

Mensal 
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Outros Parceiros 

NOME PARCEIRO AÇÕES DESENVOLVIDAS 
PERIODI-
CIDADE  

Fundação Itaú Social  Financiador. Mensal 

Órgãos do Sistema de Garantia Direitos (demais municípios)  Parceria Técnica Indefinida 

B.8)  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS, PERIODICIDADE E 
RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

ATIVIDADES/ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

DESENVOLVIDAS 
PERIODI-
CIDADE 

RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

 

 

Divulgação sistemática das principais ações 
planejadas/desenvolvidas pelo Programa 

Distribuição dos folders/cartazes  

Campanha pontual de divulgação na mídia 
televisiva. 

 
 
 
 
 
 

Diária 

 Ampliação da parceria para ações pontuais de 
divulgação na rede do munícipio, independente da área 
de atuação: SESI, Vara da Infância e Juventude, IMA e 
Tribunal de Justiça; 

 Realização de cinco (05) reuniões especifica no ano 
com os profissionais técnicos responsáveis pelo 
planejamento e execução das ações previstas no plano 
de comunicação, que inclui a mídia televisiva. 

 Produção do vídeo foi efetivada e divulgada em redes 
sociais.   

 69 (sessenta e nove) ações de divulgação no ano,  
 Entrevista para o Correio Popular e Rádio Bandeirantes 

 
Realização de reuniões informativas 
periodicamente com os interessados no 
Programa. 

 
 

Quinzenal 

 Revisão da metodologia e periodicidade das reuniões 
informativas, passando a ser bimestral no ano de 2017; 

 06 (seis) reuniões informativas realizadas com oitenta 
participantes representantes de cinquenta e uma 
famílias.  

 
Cadastro e avaliação psicossocial das pessoas 
candidatas ao Apadrinhamento Afetivo,  
Entrevista domiciliar, análise de documentação 
civil e entrevista psicossocial com todos os 
residentes na casa. 

 
 
 

Indefinida 

 Com periodicidade indefinida, foram realizadas em 2017 
as seguintes ações para avalição psicossocial: 

 37 (trinta e sete) entrevistas domiciliares; 
 35 (trinta e cinco) entrevistas psicossociais; 
 15 (quinze) escutas qualificadas dos membros 

familiares; 
 18 (dezoito) entrevistas de devolutiva final após a 

capacitação. 

 
 
 
 
Capacitação por meio de encontros/oficinas 
temáticos. 

 
 
 
 

Semestral 

 De acordo com as mudanças já citadas na metodologia, 
no ano de 2017 realizamos três formações para 
padrinhos/madrinhas, com os seguintes resultados: 

 Vinte e cinco pessoas capacitadas, totalizando 16 
(dezesseis) famílias; 

 16 (dezesseis) dossiês, incluindo relatório de avaliação 
psicossocial com parecer favorável para análise e 
habilitação da Vara da Infância e Juventude de 
Campinas.  

Capacitação e sensibilização dos profissionais 
dos Serviços de Acolhimentos Institucionais, 
para o Apadrinhamento Afetivo. 

 
 

Indefinida 

 Realização de três capacitações com Serviços de 
Acolhimento,  

 Duas reuniões de capacitação, direcionamento de fluxo 
e estreitamente de parceria com a equipe técnica da 
Vara da Infância e Juventude. 
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Reunião de avaliação dos afilhados candidatos 
pelos Serviços de Acolhimento Institucional, 
Serviço de Apadrinhamento Afetivo, Gestor 
Municipal, Promotoria e Vara da Infância e 
Juventude Protetiva e Cível. 

 
 

Semestral 
 Foram realizadas 07 (sete) reuniões com os Serviços de 

Acolhimento e também com o setor técnico de adoção 
para discussões pontuais. 

 

 
Preparação das crianças e adolescentes para 
participação do encontro de aproximação, bem 
como para o apadrinhamento afetivo. 

 
 

Semestral 

 Realizamos em 2017, dezessete atendimentos com as 
crianças/adolescentes cujos temas versavam sobre 
proposta do Programa, mitos e verdades sobre 
apadrinhamento afetivo e apresentação breve sobre o 
perfil dos padrinhos. 

Realização do encontro de aproximação/lúdico 
dos afilhados candidatos com os padrinhos e 
madrinhas, em parceria com 
padrinhos/madrinhas e serviços de acolhimento 
participantes. 

 
 

Semestral 

 Foram seis encontros de integração durante o ano de 
2017, sendo: 

 03 (três) em grupo; 
 03 (três) individuais; 
 13 (treze) novos apadrinhamentos afetivos no ano. 

 
 
 
 
 
Acompanhamento sistemático do 
desenvolvimento do apadrinhamento com os 
padrinhos/madrinhas. 

 
 
 
 
 

Diária 

 A construção de um plano de acompanhamento do 
apadrinhamento afetivo pela ótica dos 
padrinhos/madrinhas ocorreu através das seguintes 
ações: 

 Setecentos e oitenta e cinco contatos telefônicos 
semanais/quinzenais ou mensais; 

 Cento e cinquenta e duas mensagens eletrônicas 
 Vinte e sete atendimentos pontuais individuais e/ou 

ao grupo familiar; 
 Vinte e três atendimentos em parceria com os o 

Serviço de Acolhimento; 
 Sete reuniões mensais, com periodicidade bimestral 

no segundo semestre de 2017.  

 
 
 
 
Acompanhamento sistemático do 
desenvolvimento do apadrinhamento com as 
crianças e adolescentes,  

 
 
 
 

Diária 

 Uma vez iniciado o apadrinhamento afetivo, realizamos 
também em parceria com os serviços de acolhimento, o 
acompanhamento contínuo e sistemático de todas as 
ações desenvolvidas, através das seguintes ações: 

 Quarenta atendimentos pontuais individuais; 
 Dezessete grupos bimestral, separados por criança e 

adolescentes, e aconteceram nos dois períodos 
(matutino e vespertino); 

 Duzentos e vinte e dois contatos telefônicos com os 
técnicos dos Serviços de Acolhimento; 

 Trinta e duas reuniões de acompanhamento que 
normalmente acontecem bimestralmente.  

C)  FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 Contribuições Institucionais de empresas parcerias da Aprendizagem Profissional 
 Fundação FEAC 
 Doações espontâneas da comunidade 
 Contribuições Associativas 
 Locações de imóveis próprios 

C1)  RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO: (VIDE ANEXO 1) 

 



Associação de Educação do Homem de Amanhã 
* Aprendizagem Profissional “AEDHA" 
* SCFV – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional “Cidadania Hoje” 
* Serviço de Acolhimento Institucional “Convívio Aparecida” – Unidades I e II 
* Serviço de Acolhimento Institucional em Casa Lar “Crer & Ser” – Unidades I e II 
* Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras “ConViver” 
* Programa de Apadrinhamento Afetivo “Acordar” 
* Ecocentro Serra d’Água 
Avenida das Amoreiras, 165(Parque Itália) – 13.036-225 – Campinas / SP 
Fone: (19) 3772-9699 – Celular (19) 99368-1998 – guardinha@guardinha.org.br 
CNPJ: 46.072.666/0001-56  

10 

 

D)  REGISTRO FOTOGRÁFICO: (Vide Anexo 2) 

E)  CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

É através de relações afetivas significativas que as crianças e adolescentes experimentam 

emoções, desenvolvem autonomia, aprendem a tomar decisões, a tolerar frustrações, a 

exercer cuidados, vivenciam conflitos e aprendem, especialmente, a maneira de se 

relacionarem com o outro e com o mundo.  

Contar com vínculos afetivos duradouros e com a possibilidade de conviver em família e em 

comunidade é fundamental para o bem estar físico, psíquico, social e emocional, além de 

ser um direito garantido por lei a todos, inclusive de toda criança e adolescente. 

No entanto, lamentavelmente, há crianças e adolescentes que, por diferentes motivos, 

permanecem afastados de sua família de origem, residindo grande parte de sua vida em 

serviços de acolhimento, sem perspectivas de convivência familiar. 

A preocupação, ao longo do ano foi detectar que muitos dos meninos e meninas estão 

caminhando para a maioridade sem qualquer preparo para vida autônoma. Os padrinhos e 

madrinhas mostram-se apreensivos e por vezes indignados pela inércia, tanto dos 

adolescentes que se mostram desinteressados e também do serviços que não apresentam 

opções ou mesmo oferecem orientação continuada.   

Registramos aqui que a preocupação aumenta quando pensamos, especialmente nos 

adolescentes e/ou crianças com agravo em saúde mental.  Neste sentido, o "Acordar" - 

Apadrinhamento Afetivo aprimorou seus momentos em grupo com candidatos ou com 

padrinhos, utilizando estratégias para sensibilizar os candidatos para este perfil, o que, de 

maneira gradativa gerou resultados positivos. Das 41 (quarenta e uma) crianças e 

adolescentes atendidos durante o ano de 2017, 48,78% são adolescentes (de 12 a 17 

anos), e 19,51% possuem agravo em saúde mental, fazendo uso contínuo de medicamentos 

psicotrópicos.  

Em seu terceiro ano de funcionamento, o “Acordar” trouxe para a Associação de Educação 

do Homem de Amanhã (AEDHA) - sua mantenedora - e, em especial, para a equipe 

específica do programa, a responsabilidade de zelar por procedimentos devidamente 

discutidos interna e externamente, considerando a necessária interlocução com os 

diferentes atores para efetivação do apadrinhamento. 

Tratando-se de um Programa complementar ao acolhimento institucional, as crianças e 

adolescentes não permanecem sob nossos cuidados integrais, sendo este um fator que 

dificulta observar grandes mudanças ou melhorias nas crianças e adolescentes atendidos.  

Entretanto, através dos acompanhamentos sistemáticos com todos os atores envolvidos 

(crianças/adolescentes, padrinhos/madrinhas e Serviços de Acolhimento Institucional), é 

possível perceber avanço no desenvolvimento das crianças e adolescentes, especialmente 

no que refere à segurança, à autoestima, à melhora na qualidade das relações interpessoais 

dentro e fora dos serviços de acolhimento, à maturidade, à higiene e à autonomia. 

De acordo com as avaliações realizadas pelas equipes dos serviços de acolhimento 

atendidos no Programa, bem como dos feedbacks de acompanhamento sistemático com 
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padrinhos/madrinhas, crianças/adolescentes e Serviços de Acolhimento, e instrumental de 

avaliação “marco zero”, podemos destacar que através da vinculação afetiva, as principais 

mudanças/melhorias observadas nas crianças e adolescentes atendidos foram: 

 a ressignificação da sua própria história de vida; 

 mudança de comportamento, diminuindo a ansiedade e agressividade, tanto 

dentro do Serviço de Acolhimento, como na casa dos padrinhos/madrinhas; 

 perspectiva positiva para o futuro; 

 compreensão de uma dinâmica familiar saudável;  

 superação de dificuldades de aprendizagem; 

 mudança na postura defensiva, não utilizando mais a mentira e agressividade, 

como mecanismo de defesa, frente a situações vivenciadas; 

 ampliação das referências afetivas, para além do Serviço de Acolhimento; 

 respaldo e orientação dos padrinhos/madrinhas com relação a seu futuro pessoal 

e profissional. 

Concentrando-nos nas ações técnicas e metodológicas do Programa, reiteramos 
considerações e avaliações do ano de 2017 em termos de pontos fortes e pontos frágeis. 

E1) PONTOS FORTES: 

 fortalecimento da parceria com o setor técnico da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca de Campinas, com discussões pontuais, reuniões de discussão de fluxo e 

metodologia de trabalho compartilhada; 

 ampliação para 66% das entidades atendidas pelo Programa; 

 cumprimento integral da meta quantitativa estabelecida para o ano de 2017; 

 sensibilização dos pretendentes durante a capacitação para a possibilidade de 

apadrinharem adolescentes e/ou crianças com agravos em saúde mental e 

deficiência; 

 retomada da capacitação para coordenadores; 

 revisão da Portaria Municipal 01/2015 em parceria com o Poder Judiciário, 

readequando às atuais necessidades, através da Portaria 015/2017; 

 maior visibilidade do Programa no município através de novas parcerias para 

divulgação; 

 redução de 46,15% nos casos de desligamentos ou encerramento do 

apadrinhamento afetivo. 

E2) PONTOS FRÁGEIS: 

 dificuldade de diálogo com a Juíza da Vara da Infância e Juventude de Campinas, 

adotando postura autoritária, desconsiderando olhar técnico da equipe do Programa; 

 escassez de capacitações para equipe técnica e coordenação; 

 dificuldade de realizar a avaliação e acompanhamento sistemático através do 

instrumental “Marco Zero”, devido à demanda do Programa e falta de 

comprometimento nos preenchimentos dos serviços de acolhimento institucional; 
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 falta de empenho dos serviços de acolhimento para garantir a participação das 

crianças e adolescentes nos grupos bimestrais. 

O corrente relatório aponta dados importantes do esforço empreendido na construção e 

desenvolvimento do trabalho, avançando em nossas discussões e planejamento de ações 

no que diz respeito à promoção e garantia do direito a convivência familiar e comunitária ao 

publico atendido. 

F)  IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES APRESENTADAS 

NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017  

PRESIDENTE: Maria Helena Novaes Rodríguez 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

 

 

COORDENADORA TÉCNICA: Joana Ivete dos Santos Campoy 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

 

 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO  Juliana Dias Barbosa 

Campinas, 24 de abril de 2018  
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ANEXO I~ 

 

PROGRAMA DE APADRINHAMENTO AFETIVO 

 

C.1) RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO 

 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM 2017 

FOLHA DE PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS ENCARGOS/BENEFICIOS 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

TIPO DESPESA 
VALOR 
ANUAL 

TIPO DESPESA 
VALOR 
ANUAL 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

Remunerações 212.467,79 Mat. Escritório  1.353,69 Energia Elétrica 5.545,13 INSS 21.166,55 

 
 

Higiene e Limpeza 5.298,80 Água e Esgoto 3.263,99 FGTS 38.996,49 

  Alimentação 37.637,30 Med Ocupacional  219,20 PIS 14.495,93 

  Copa e Cozinha  3.583,51 Serv Apoio Adm 2.962,36 Seg. Vida 284,07 

  Gás 3.163,28 Serv Manut Predial 1.415,28 Vale Aliment. 7.767,01 

  Mat.Pedagógico 1.014,18 Tarifa bancarias 13.915,96 Aux. Transp 4.101,93 

  Mat.informática 147,47 Telecomunicações  6.322,45 Férias 71.679,78 

  Mat. Man. Predial 1.047,60 Transp. Passag. 8.945,00 13 ° Salário 23.254,14 

    Serv. Informática 2.780,28 IR 1.189,87 

    Serv. Jurídico 1.876,68   

    Ser. Manut. Veic. 161,46   

    Ser. Loc. Maq. 9,62   

SUBTOTAL 212.467,79 SUBTOTAL 53.245,83 SUBTOTAL 47.417,41 SUBTOTAL 182.935,77 

 
       
TOTAL GERAL R$ 496.066,80  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Associação de Educação do Homem de Amanhã 
* Aprendizagem Profissional “AEDHA" 
* SCFV – Centro de Convivência Inclusivo e Intergeracional “Cidadania Hoje” 
* Serviço de Acolhimento Institucional “Convívio Aparecida” – Unidades I e II 
* Serviço de Acolhimento Institucional em Casa Lar “Crer & Ser” – Unidades I e II 
* Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras “ConViver” 
* Programa de Apadrinhamento Afetivo “Acordar” 
* Ecocentro Serra d’Água 
Avenida das Amoreiras, 165(Parque Itália) – 13.036-225 – Campinas / SP 
Fone: (19) 3772-9699 – Celular (19) 99368-1998 – guardinha@guardinha.org.br 
CNPJ: 46.072.666/0001-56  

14 

 

 

 

 

ANEXO 2 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS (D) 

 

 

REUNIÃO  

INFORMATIVA 

 

  
 
 

  
 
 

 
 

CAPACITAÇÃO  
COM  

CANDIDATOS  
A  

PADRINHOS 
E 

MADRINHAS 
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