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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA “CONVIVER” 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

 

A) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade  

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA “CONVIVER” 

 

B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
 

O Serviço de Acolhimento Familiar “organiza o acolhimento, em residências de famílias 

acolhedoras cadastradas, de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por 

meio de medida protetiva (ECA, Artigo 101), em função de abandono ou cujas famílias 

ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de 

origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para adoção. Propicia o 

atendimento em ambiente familiar, garantindo atenção individualizada e convivência 

comunitária, permitindo a continuidade da socialização da criança/adolescente” 

(Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 2009, 

pág. 82).  

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA “CONVIVER”, desde o ano de 

2006, compõe o Sistema de Garantia de Direitos no município de Campinas, 

possibilitando às crianças e adolescentes o cumprimento da medida protetiva por meio 

de determinação judicial, preferencialmente para as crianças que se encontram na faixa 

etária da primeira infância, ou seja, de zero a seis anos de idade.  

Durante o período de acolhimento junto às famílias acolhedoras, todos os envolvidos –

famílias acolhedoras, crianças e famílias de origem/extensa  – são sistematicamente 

atendidos pelas profissionais técnicas do serviço. Suas ações são voltadas ao 

fortalecimento da família de origem/extensa para que ocorra a reintegração em menor 

tempo possível; disponibiliza aporte técnico às famílias acolhedoras e acompanhamento 

das crianças na identificação de fragilidades e/ou potencialidades para que seu 

desenvolvimento seja estimulado e seja saudável. 

B.1)  OBJETIVOS ALCANÇADOS. 

 O “CONVIVER”, no ano de 2017, atingiu a meta de 27 acolhimentos, sendo que 14 
eram remanescentes do ano de 2016 e outros 13 novos acolhimentos. 

 Houve prioridade absoluta de acolhimento em famílias acolhedoras de crianças 
pertencentes à faixa etária na PRIMEIRA INFÂNCIA (zero-seis anos), totalizando 25 
(vinte e cinco) dentre as 27 (vinte e sete) acolhidas nesta faixa etária. 
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 O Serviço “CONVIVER” correspondeu ao que preconiza o MARCO LEGAL DA 

PRIMEIRA INFÂNCIA, registrando que 93% das crianças em acolhimento familiar têm 
prioridade no desenvolvimento de programas, na formação dos profissionais e na 
formulação de políticas públicas. 

 Efetivou-se o desenvolvimento do trabalho psicossocial para 11 (onze) novas 
famílias de origem inseridas no serviço, em 2017, somando-se a 05 (cinco) famílias 
remanescentes, totalizando o atendimento a 16 (dezesseis) famílias de 
origem/extensa. 

 No encerramento, durante o ano, são estes os registros:  

 retorno de 01 (uma) criança para seus genitores;  
 reintegração de 04 (quatro) crianças para famílias extensas;  
 transferência de 03 (três) crianças para outros serviços de acolhimento e 
 colocação de 02 (duas) em famílias substitutas. 

 O desenvolvimento de ações para divulgação teve um salto signitificativo, no que 
se refere à articulação e à mobilização interna para difundir a modalidade. Em 2017, 
contataram-se empresas e realizaram-se visitas ao local para apresentação ou 
envio de material institucional como: Centro Médico de Campinas, CPFL, SESI 
Santos Dumont, UNICAMP, Medley, Círculo Militar de Campinas.  

 Sobre divulgação, a equipe participou também de vários eventos: Feira da Saúde 
no 15º Tribunal Regional do Trabalho de Campinas; Igreja do Evangelho 
Quadrangular; entrevistas para Rede Mulher e Jornal Correio Popular. 

 O "CONVIVER" alcançou nível gratificante de visibilidade, que culminou em convites 
para  participação na Oficina sobre “Acolhimento Familiar e Guarda Subsidiada” 
realizada em Brasília/DF e no Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e 
Familiar em Salvador/BA, neste último na qualidade de palestrante sobre o tema 
“Trabalho com  Famílias de Origem no Serviço de Acolhimento em Família 
Acolhedora 

 Houve maior procura da comunidade, totalizando no ano 29 (vinte e nove) 
inscrições de famílias candidatas. Dado este relevante, uma vez que a modalidade 
e o Serviço “CONVIVER” estão tornando-se mais próximo da população, mesmo 
que, destas, apenas 06 (seis) famílias tornaram-se aptas para o efetivo 
acolhimento. As demais 4 (quatro), por avaliação da equipe, não foram aprovadas 
e 19 (dezenove), por motivos pessoais não deram continuidade no processo. 

 No decorrer do ano o Serviço de Família Acolhedora “CONVIVER” atingiu a marca 
de 19 famílias acolhedoras participantes e encerrou o ano com 12 (doze) famílias 
acolhendo 16 (dezesseis) crianças e 05 (cinco) famílias aguardando acolhimento 
de acordo com o perfil desejado.   

B.2)  PÚBLICO ATENDIDO: METAS 2017, USUÁRIOS ATENDIDOS EM 2017 E 
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS. 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 20 

Usuários atendidos em 2017 27 
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FORMAS DE ACESSO Nº DE USUÁRIOS 

Vara da Infância e Juventude 19 

Conselho Tutelar 00 

Transferência de outro Serviço de Acolhimento 05 

Casa Betel 03 

Serviço de Abordagem Social de Rua 00 

Polícia Militar 00 

Policia Civil 00 

Guarda Municipal 00 

Espontâneo 00 

Outros (especificar) 00 

B.3)  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS EM 2017 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO CARGA 

HOR.SE

M. 

REG. 
TRABAL 

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 

Bianca da Silva Moreira Ávida Ens. Méd.Compl. ----- Assist.Adm. Assist.Adm. 8:00 CLT 01/09/2015 

Célia da Penha Vicente Matos   Sup. Compl. Serv. Social 
Coord Projetos. 

Sociais I  
As. Social 

Coord Proj. 
Sociais I  

As. Social 
40:00 CLT 11/06/2012 

Célia Maria de Souza Dias Sup. Compl. Letras As. .Financeiro As..Financeiro 01:07 CLT 03/11/1992 

Cícero Pereira dos Santos   Ens. Médio  Ens. Médio Porteiro Porteiro 5:39 CLT 08/06/2016 

Clemílton S. Cavalcante  Ens. Médio Ens. Médio Aux. Manut. Aux. Manut. 02:57 CLT 08/09/2016 

Cristiano Souza Soares Sup. Incompleto ------ Porteiro Porteiro 05:39 CLT 01/09/2015 

Eduardo Ant.Alcântara Silva Sup. Compl. Pedagogia 
Suplente 

Conselho. Fiscal 
Suplente Cons. 

Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Elaine Cristina da Cunha Sup. Compl. Rec. Hum. Apoio Admin. Assist. RH 01:09 CLT 
01/04/2013 
19/01/2017 

Elaine Maria Caetano          Ens. Fund. Inc. ------- Cozinheira Cozinheira 0:51 CLT 03/08/1987 

Erika Cristina Ferraz Pereira Sup. Compl. As. Social 

Coord Projetos. 
Sociais I  

As. Social 

Coord Proj. 
Sociais I  

As. Social 
40:00 CLT 02/12/2013 

Gislene Ap. Morais da Cunha Ens.Médio. Compl ----- Assist. Compras As. Compras 03:07 CLT 
01/11/2013 
24/01/2017 

Irene Lopes Pereira                  Ens. Fund. ----- Serviços gerais Aux.Serv. Ger. 05:54 CLT 01/10/2015 

Jane Leal Freitas Sup. Incompleto Ser. Social Estagiária  Estagiária  30:00 Vol. 
24/08/2017 
08/11/2017 

Joana Ivete Santos Campoy Sup. Completo As. Social Coord.Técnica Coord.Técnica 07:06 CLT 09/09/1997 

José Cardoso de Souza E. Méd.Compl. ---- Vice Presidente Vice Presidente 01:00 Vol. 16/08/2017 

Karina Ramos Menegazzo Sup. Compl. Psicologia Psicóloga Psicóloga 30:00 CLT 
01/09/2014 
02/01/2017 

Kelly Matarazzo Fahl Sup. Compl. Administração Anal. Adm. Jr. Anal. Adm. Jr. 03:07 CLT 17/03/2014 

Lucia Chacur Camolese Sup. Compl. Psicologia Psicóloga Psicóloga 30:00 CLT 01/03/2017 

Luzia Elisabeth F.N. Seccarelli Sup. Compl. Direito 2ª Tesoureira 2ª Tesoureira Eventual Vol. 16/08/2017 

Margarete Móz  Gobbo Sup. Compl. Matemática 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Suplente 

Cons.Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Maria Aparecida Garcia E. Méd.Compl. --- Cozinheira Cozinheira 00:59 CLT 13/09/1983 

Mª Eide Soares de Oliveira  Ens. Fund. Inc. ---- Aux.Serv. Ger Aux.Serv. Ger 10:02 CLT 06/03/2013 

Marli Benedita A. de Lima  Ens.Fund. Compl. ---- Aux.Serv. Ger Aux.Serv. Ger 10:02 CLT 01/07/2014 

Mª Helena Novaes Rodriguez Sup. Compl. Letras Presidente Presidente 07:00 Vol 16/08/2017 

Maria Jose Costa Brachi    . Ens.Fund. Compl. ---- Chefe cozinha Chefe cozinha 05:59 CLT 25/01/1985 

Maria Nunes Pereira da Silva  Ens. Fund. Inc. ---- Cozinheira I Cozinheira I 05:56 CLT 01/04/1977 

Nivaldo Alves Pereira Ens.Fund. Compl. ---- Motorista Motorista 03:25 CLT 14/06/2005 
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Paulo Cesar De Souza Ens.Fund. Compl. ---- Vigia Vigia 07:45 CLT 26/09/2007 

Raphael Pompêo de Camargo Sup. Compl. Economia 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular  

Cons. Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Ronaldo do Carmo Su. Incompleto Administr. Superv. Admin. Sup.Financeiro 01:07 CLT 08/08/2014 

Rosa Mª Rodrigues Urbano Ens.Fund. Compl. ---- Secretária Secretária 02:00 Vol. 16/08/2017 

Sara V. Ribeira dos Santos Ens. Méd. Compl. ----- 
Supl.  

Cons. Fiscal 
Supl.  

Cons. Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Sônia Galleti V.Ferreira Sup. Compl. ---- Pedagogia Apoio Admin. 03:21 CLT 15/04/2005 

Stefany Moura Brunace Sup. Compl. 
Gestão Rec. 

Hum. 
As. Administr. 

Financeiro 
As. Admin. 
Financeiro 01:07 CLT 17/02/2016 

Stephanie Lala Petransan Sup. Compl. Nutrição Nutricionista Nutricionista 00:51 RPA 
15/04/2014 
27/10/2017 

Thiago Martins de Almeida E. Fund..Compl. ------- Vigia Vigia 05:39 CLT 15/10/2013 

Valdemar Ap. Rodrigues Fund. compl. ------- Apoio Adm. Apoio Adm.  CLT 03/01/1989 

Walter Aggio Filho Sup. Compl. Odontologia 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular 

Cons.Fiscal Eventual Vol. 16/08/2017 

Zulmira França dos Santos Ensino médio ------- 1ª Tesoureira 1ª  Tesoureira 03:75 Vol. 16/08/2017 

Atuar na área de Proteção Social Especial de Alta Complexidade requer dos profissionais um 

preparo intenso para que possam desenvolver suas atividades baseando-se no conhecimento 

técnico específico da área, em total consonância com o contexto social, econômico e cultural 

em que está inserido o público atendido.  

Para tanto, almeja-se dos profissionais diretamente atuantes no Serviço de Acolhimento em 

Famílias Acolhedoras “CONVIVER” que apresentem, no cotidiano, capacidade de lidar com 

imprevistos, com frustrações e com separação; habilidade para trabalhar em grupo; empatia; 

capacidade de lidar com conflitos; criatividade; flexibilidade; tolerância; pró-atividade; 

capacidade de escuta; estabilidade emocional e motivação para a função. 

E, sabedores que somos de que ninguém nasce com todas as características acima, 

considera-se a motivação e valorização do profissional como importante ferramenta para a 

qualidade do trabalho e para evitar rotatividade. Desta forma, entende-se importante a 

reflexão e troca de experiência.  

Por este motivo, sempre que houve divulgação e oportunidades de reciclagem e qualificação 

foi viabilizada a participação da equipe técnica e coordenadora de eventos externos, conforme 

tabela abaixo. 

B.3.1 CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DA  EQUIPE EM 2017 

DATA EVENTO LOCAL FUNÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

17/01/2017 Oficina de elaboração de Projetos Conselho Tutelar de Campinas Assistente Social 3h00 

27/01/2017 Seminário de Acolhimento Familiar Instituto Fazendo História/SP As. Social e Pedagoga 4h00 

14/02/2017 Grupo de Trabalho Família Acolhedora Jundiaí Assistente Social 3h00 

18/02/2017 Juventude e Sexualidade Instituto Fazendo História/SP Psicóloga 6h00 

18/03//2017 A voz do educador Associação Três Fontes Pedagoga 8h00 

31/03/2017 Laboratório do saber da criança CAPS Carretel Pedagoga e Psicóloga 4h00 

11/04/2017 Palestra Infância e Aprendizagem SESC Pedagoga 2h00 

27/04; 25/05 
e 22/06/2017 

Espaço Transforma AEDHA Coordenadora 18h00 

26/04/2017 Troca de Saberes FAC III Pedagoga 3h30 

09/05/2017 
"Experiência de acolhimento familiar na 

França - Socialização de “Marlene Marluk”  
Salão Vermelho PMC 

Assistentes Sociais, 
Pedagoga e Psicóloga 

2h30 
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10, 15 e 31 
maio 

21 e 28 
junho 

Curso de Resiliência X Vulnerabilidade CEFORTEP Pedagoga 20h00 

23/05/2017 Palestra “Brincar” SESC Pedagoga 2h00 

31/05/2017 
Oficina “Acolhimento Familiar e Guarda 

Subsidiada” 
MDSA/Brasília Coordenadora 12h00 

23/06/2017 
Escuta Social sobre a situação das vagas 

escolares de Campinas 
Plenarinho 

Psicólogas e Assistente 
Social 

4h00 

07/07/2017 Grupo de Trabalho Família Acolhedora AEDHA 
Assistente Social e 

Pedagoga 
4h00 

08/07/2017 Pré-Conferência Reg. Assistência Social AEDHA 
Assistente Social e 

Pedagoga 
4h00 

21/07/2017 XII Conf. Municipal de Assistência Social Auditório da PUC  
Assistente Social e 

Presidente 
8h00 

07/08/2017 
Palestra “Dialogando sobre o direito de ser 

mãe” 
Teatro Culto à Ciência Psicóloga e Pedagoga 8h00 

15/08/2017 
Seminário "Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes" 
Auditório IMA 

Assistentes Sociais, 
Psicólogas e Presidente 

8h00 

16 e 
17/08/2017 

Oficina Seminário Lar Luterano 
Assistentes Sociais, 

Pedagoga e Psicóloga 
8h00 

17 e 18/08 
Seminário Brasileiro de Acolhimento 

Institucional Familiar 
Salvador/BA. Coordenadora 16h00 

28/09/2017 
IV Seminário da Rede Regional de Medidas 

Sócio Educativas 
UNIP – Univ. Paulista Psicóloga 7h00 

28/09/2017 
Debate – Infância: Diferenças e 

Subjetividades 
SESC Psicóloga 2h30 

11/10/2017 Treinamento SIGM Conselho Tutelar de Campinas Psicóloga  3h00 

07/11/2017 VII Simpósio da Primeira Infância  Universidade Paulista - UNIP  
Assistente Social e 

Psicóloga 
4h00 

10/11/2017 Grupo de Trabalho Família Acolhedora Instituto Fazendo História 
Assistente Social e 

Psicóloga 
4h30 

28/11/2017 
II Seminário Família em Situação de 

Violência 
Auditório IMA 

Assistente Social e 
Psicóloga 

8h00 

Total de horas 177horas 

B.4)  INFRAESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora "ConViver", alocado nas instalações da 

AEDHA, conta com espaço físico dividido em ambientes distintos. A infraestrutura é 

composta por uma sala ampla destinada ao uso compartilhado de toda equipe do “ConViver”, 

contando com instalação sanitária. Há ainda uma brinquedoteca também com instalação 

sanitária, utilizada para atendimentos psicossociais e pedagógicos, além de duas salas 

igualmente amplas, denominadas salas multiuso, onde são realizadas reuniões, atividades 

comemorativas e atividades em grupo. O espaço conta também com cozinha, refeitório e 

sanitários, masculino e feminino, para o público em geral. 

Na área externa há uma quadra poliesportiva e área livre de convivência. Há também, na 

instituição, outras salas disponíveis que podem ser acessadas quando necessário, por 

agendamento interno, por serem de uso compartilhado por todos os serviços.  

O transporte para as atividades externas da equipe técnica e coordenação é realizado com 

veículo de propriedade da própria AEDHA. 
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Externamente, as residências das famílias acolhedoras, nas diferentes regiões do município, 

proporcionam moradia provisória para as crianças acolhidas, em geral, casas ou 

apartamentos localizados em áreas urbanas.   

B.5)  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  

O território de abrangência do Serviço DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA “CONVIVER” 

atende o município de Campinas. Conforme dados do IBGE de 2015, a população campineira 

está estimada em 1.182.429 pessoas. 

O município integra o grupo de municípios mais ricos da RMC. Por outro lado, conforme dados 

do IBGE 2015, nos últimos 20 (vinte) anos, esses mesmos municípios registraram aumento 

no nível 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, sob a perspectiva de condições sociais, de classe, 

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, como é o caso no Brasil, está associada também à ideia de risco frente ao 

desemprego, à precariedade do trabalho, à pobreza 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. 

B.6)  Demonstração da Forma como a Entidade ou Organização de Assistência 

Social Fomentou, Incentivou e Qualificou a Participação dos Usuários e 

Estratégias utilizadas em todas as Etapas de Execução de suas Atividades, 

Monitoramento e Avaliação. 
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O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA “CONVIVER” para o desenvolvimento 

de suas atividades necessita que a sociedade civil, de forma geral seja informada e se 

sensibilize com a proposta do Serviço e, consequentemente, se voluntarie a fazer parte deste 

trabalho tão importante para nossas crianças. 

Para tanto, em 2017, a equipe técnica do serviço intensificou o processo de DIVULGAÇÃO para 

sensibilizar famílias do município de Campinas e desenvolveu ações em conjunto com 

algumas empresas e participou de eventos, tais como: Centro Médico de Campinas, CPFL, 

SESI Santos Dumont, UNICAMP, Medley, Circulo Militar de Campinas, Feira da Saúde nos 15 

TRT de Campinas, Igreja do Evangelho Quadrangular, Oficina de Acolhimento Familiar e 

Institucional- Brasília- DF, Encontro de Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar e 

Conselheiros Tutelares no município de Salvador- BA, Entrevista para Rede Mulher e jornal 

Correio Popular de Campinas, Visitas Institucionais do Município de Ilha Solteira e Vinhedo, 

Munhoz. 

Com a intensificação do processo de divulgação mais famílias manifestaram interesse em 

participar do serviço como “FAMÍLIA ACOLHEDORA”. Todos foram acolhidos por meio da REUNIÃO 

INFORMATIVA, AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO, porém finalizamos o ano com apenas 6 

(seis) novas famílias aptas. 

Em 2017 o Serviço acolheu 27 crianças e as atendeu por meio de atendimentos 

psicossociais, visitas domiciliares a família acolhedora, visita de fortalecimento de vínculos 

entre crianças e seus genitores, atendimentos pedagógicos, discussões de caso com as 

unidades de ensino onde as crianças estão matriculadas e acompanhamento do histórico de 

saúde da criança. 

Assim como as crianças, suas FAMÍLIAS DE ORIGEM também são acompanhadas para que 

ações sejam desenvolvidas em conjunto entre serviço de acolhimento e genitores, para que 

houvesse a reintegração familiar.  

Sendo assim, no decorrer de 2017, 16 (dezesseis) famílias de origem foram acompanhadas.  

Tecnicamente, inicia-se o contato com as famílias com uma entrevista psicossocial, com a 

intenção, além de conhecer a dinâmica familiar e os motivos que culminaram o acolhimento, 

também esclarecer sobre a modalidade de acolhimento familiar e as técnicas colocarem-se a 

disposição para um trabalho conjunto a partir deste início de parceria onde cada um tem 

fundamental importância, sobretudo, nos procedimentos técnicos e de fortalecimento de 

vínculos entre família e criança acolhida.  

No decorrer deste acompanhamento, são realizadas também entrevistas e visitas domiciliares 

periódicas, atendimentos psicossociais, encaminhamentos junto à rede de proteção, 

discussões de casos com os serviços de referência da família, etc.  

Através destas ações busca-se entender se as famílias reconhecem os motivos do 

acolhimento, identificar demandas para a superação de suas fragilidades e expor suas 

potencialidades.   
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Assim como a criança e a família de origem, a família acolhedora tem um papel preponderante 

no desenvolvimento deste trabalho, tendo em vista que é ela quem despende o seu tempo, o 

seu afeto e a sua dedicação, a fim de ressignificar as histórias de vida das crianças acolhidas.  

Desta forma, a equipe técnica do serviço desenvolve um trabalho em parceria com as famílias 

acolhedoras, por meio de  

 atendimentos psicossociais,  

 visitas domiciliares,  

 escutas pontuais de acordo com a demanda individual,  

 reuniões mensais com o grupo de famílias acolhedoras,  

 eventos comemorativos e  

 demais ações que se fizerem necessárias para o total acolhimento da família.  

Salienta-se que desde o momento do ingresso da criança no Serviço de Acolhimento Familiar, 

a equipe técnica, criança, família acolhedora e família de origem mantêm uma relação pautada 

no cuidado e afeto, para o total entendimento da história de vida da criança e garantir o 

atendimento na sua integralidade.  

Devido a este trabalho, o “CONVIVER” consolida-se para a criança, para a família acolhedora 

e para a família de origem como um local de pertencimento e de expressão. É no “Conviver” 

que conjuntamente compartilham-se os momentos de alegrias e também de adversidades que 

permeiam o acolhimento familiar.  

A fim de elucidar o judiciário acerca do trabalho realizado pela equipe junto à família de origem 

e a criança, é de responsabilidade do serviço de acolhimento elaborar e encaminhar relatórios 

à Vara da Infância periodicamente, os quais mais tarde irão subsidiar as decisões judiciais 

acerca do processo da criança. 

Nos momentos de encerramento, independentes do motivo às crianças e famílias são 

esclarecidas sobre as etapas e o preparo para este DESLIGAMENTO OCORRE DE FORMA 

GRADATIVA e com o cuidado necessário para evitar prejuízos emocionais para todos os 

envolvidos. 

Cabe registrar que as crianças acolhidas participam do PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA, 

que consiste em construir álbuns recheados de fotos e relatos sobre a criança enquanto 

acolhida. Álbuns estes confeccionados pela própria família acolhedora sob orientação e 

acompanhamento da pedagoga ou demais técnicas dos serviços. Ao cessar o acolhimento 

estes álbuns acompanham a criança juntos com os demais pertences.  

O “CONVIVER” também conta em sua metodologia com o instrumental intitulado “Marco Zero”. 

Este instrumental foi implantado em 2016 e aos poucos tomando forma. Em 2017 com a 

intenção de se avaliar o impacto do acolhimento no desenvolvimento das crianças acolhidas 

em família acolhedoras, nos primeiros trinta dias ao acolhimento a pedagoga faz a avaliação 

da criança e registro nos gráficos, especialmente elaborado para esta finalidade, de acordo 

com a linha pedagógica Jean Piaget.  Ao longo do acolhimento as fragilidades e 

potencialidades das crianças são acompanhadas pela equipe. São feitas as orientações as 
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famílias acolhedoras conforme cada caso e periodicamente as crianças são reavaliadas pela 

pedagoga, porém com contribuição das demais profissionais.  

B.7)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU A ARTICULAÇÃO EM REDE. 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE PERIODICIDADE  

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Centro Referência de Assistência Social – CRAS Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Distrito de Assistência Social – DAS  Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Proteção Social Especial de Média Complexidade 

Socied. Educativa deTrabalho Assistência – SETA  Discussão de caso Indefinida 

Centro de Orientação ao Adolescente de 
Campinas – COMEC  

Discussão de caso Indefinida 

Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS Candido Mota 

Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

 

Serviço de Acolhimento e Proteção Especial a 
Criança e ao Adolescente – SAPECA  

Discussão de caso e transferência Indefinida 

Serviço de Acolhimento Institucional em Casa Lar 
“Crer&Ser” 

Discussão de caso e transferência Indefinida 

Serviço de Acolhimento Institucional “Convívio 
Aparecida” – Unidade II 

Discussão de caso e transferência Indefinida 

Serviço Acolhimento “Casa do Menor” – Paulínia Discussão de caso Indefinida 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA  

Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle – CSAC  

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS  

Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com 
Deficiência e Direitos Humanos  

Acompanhamento/Monitoramento 

Recurso financeiro e participação em Comissão. 

Acompanhamento/Monitoramento, envio de 
Planos e Relatórios 

Acompanhamento/monitoramento. 

Supervisão, acompanhamento, capacitação e 
recurso financeiro. 

Monitoramento/Recurso financeiro para o 
serviço e bolsa auxílio para as famílias 
acolhedoras. 

 

 

 

 

Mensal 

 

Centros de Saúde  Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

CAISM - Unicamp Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Hospital Mário Gatti Discussão de casos Indefinida 

Hospital Ouro Verde Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD – Reviver Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Centro Médico de Campinas Divulgação por meio de material multimídia Indefinida 

CPFL Divulgação por meio de material multimídia Indefinida 

SESI Santos Dumont 50 Informativos Indefinida 

UNICAMP – Reitoria Central Material de divulgação em multimídia Indefinida 
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Medley Material de divulgação em multimídia Indefinida 

Círculo Militar de Campinas Material de divulgação em multimídia Indefinida 

Igreja Evangelho Quadrangular – Encontro Ministerial Cartazes Indefinida 

Igreja Nazareno Região 01 01 Cartaz, 01 Informativo, 02 folders. Indefinida 

Feira da Saúde no 15 TRT de Campinas Informação, esclarecimento, orientação, 
entrega de folders e cartazes 

Indefinida 

Oficina Acolhimento Familiar e Institucional- Brasília- DF Presencial Indefinida 

Rede TV Entrevista Indefinida 

Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e 
Familiar em Salvador/BA. 

Presencial Indefinida 

Jornal Correio Popular de Campinas Presencial Indefinida 

Núcleo de Oficina Terapêutica – NOT (Candido Ferreira) Discussão de caso e encaminhamento Indefinida 

Companhia Habitação Popular de Campinas – COHAB  Encaminhamento Indefinida 

Conselho Tutelar de Campinas Discussão de caso Indefinida 

Conselho Tutelar de Candido Mota Discussão de caso Indefinida 

Conselho Tutelar de Artur Nogueira Discussão de caso Indefinida 

Escolas Estaduais e Municipais/ CEI/ Nave Mãe Discussão de caso/reunião escolar Indefinida 

Polícia Ambiental de Campinas Parceira em atividade com famílias acolhedoras Indefinida 

Vara da Infância e da Juventude 
Acompanhamento processual  

Fiscalização judicial 

Discussão de caso / Decisão judicial 

Indefinida 

B.8)   ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS, PERIODICIDADE E RESULTADOS / 

IMPACTOS ALCANÇADOS 

ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS 
PERIODI-
CIDADE 

RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

 

 

 

Atendimento pedagógico individual e 

grupal, incluindo atividades 

socioculturais. 

 

 

 

 

Indefinida 

27 (vinte e sete) crianças acolhidas receberam 61 (sessenta e um) 

atendimentos ou avaliações pedagógicas por todo o ano de 2017. 

Realizadas atividades como a participação das crianças em 

 Oficina de chocalho, Colar de Macarrão e de Pau de Chuva, 

 Espaço Brincar - SESC, 

 Contação de histórias, 

 Filme/Brincadeiras, 

 Passeio ao Zoológico Quinzinho de Barros – Sorocaba/SP, 

 Parque Temático T-Rex Park. 

Acolhida inicial às crianças e 

adolescentes. 

 

Indefinida 

Foram acolhidas 13 (treze) crianças, a grande maioria, pertencente 

à faixa etária da primeira infância. 

Houve boa adaptação e sentiram-se seguras com as famílias 

acolhedoras. 

 

Acolhida inicial à família de origem 

e/ou extensa. 

 

Indefinida 

11 (onze) famílias de origem foram acolhidas pela equipe técnica do 

serviço e receberam orientações sobre a necessidade de parceira 
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com o Serviço de Acolhimento para superação das dificuldades que 

levaram o afastamento das crianças. 

 

Construção do Plano Individual de 

Atendimento, Conclusivo e elaboração 

de Relatórios a VIJ para subsidiar e 

acompanhar os processos. 

 

 

 

Indefinida 

Para que haja a elaboração do PIA, foram necessárias ações 

técnicas junto às famílias de origem e/ou extensa e crianças com 

objetivo de potencializar impactos positivos em suas vidas. 

Os relatórios foram elaborados bimestralmente, com objetivo de 

obter maior celeridade no andamento dos processos. Foram 

realizados 84 (oitenta e quatro) PIA (s) e Relatórios. 

Desta forma foi considerado o interesse superior da criança. 

Articulação com a rede de serviços e 

Sistema de Garantia de Direitos.  

 

Indefinida 

Houve 365 (trezentos e sessenta e cinco) articulações foram 

realizadas para favorecer os acessos às crianças e suas famílias 

aos equipamentos, serviços e políticas públicas em seu território. 

Visitas de familiares às crianças e 

adolescentes acolhidos. 

Semanal Foram organizadas 117 (cento e dezessete) visitas monitoradas no 

intuito da preservação e fortalecimento dos vínculos familiares. 

 

 

 

 

Entrevista, visita domiciliar, e 

avaliação psicossocial com a família 

de origem e/ou extensa.  

 

 

 

 

 

Quinzenal 

135 (cento e trinta e cinco) visitas domiciliares, 

atendimentos/entrevistas e avaliações com as famílias de origem 

e/ou extensa, subsidiaram nas conclusões dos estudos sociais, pois 

proporcionou o conhecimento da realidade sócio histórica de cada 

família atendida pelo serviço. O empenho da equipe do serviço visa 

à definição processual em menor tempo possível. Nas avaliações, 

foi identificado que - dos genitores que tiveram seus filhos acolhidos 

- apenas um casal apresentou mudanças significativas para 

assumir os cuidados integrais de sua filha enquanto que, para os 

outros, foram identificados familiares extensos. 

Tal avaliação é uma forma de tentar garantir que a reintegração 

familiar seja em ambiente seguro e saudável. 

Na impossibilidade de reintegração, a ação judicial determina a 

colocação em família substituta, ou seja, a adoção, como ocorreu 

com duas crianças. 

Viabilização de meios de capacitação 

e valorização dos profissionais. 

 

Indefinida 

Houve participação da equipe técnica e coordenação em 27 (vinte e 

sete) eventos. 

Cadastramento e atualizações 

permanentes dos dados das crianças 

e adolescentes e do seu grupo familiar 

no SIGM (Sistema Integrado de 

Governança Municipal).  

 

Indefinida 

 

Houve a tentativa de cadastrar e atualizar no sistema, porém 

apresentou problemas que dificultaram o preenchimento. 

 

 

Atendimento psicossocial individual e 

grupal às crianças e adolescentes. 

 

 

Indefinida 

Durante 2017, as crianças receberam 42 (quarenta e dois) 

atendimentos conforme a demanda apresentada. 

Foi oferecido espaço para escuta e expressão sobre seus 

sentimentos. 

De forma lúdica, foram identificadas questões de comportamento e 

desenvolvimento verbal e, a partir daí, ações foram estabelecidas 

com todos os envolvidos. 



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  

12 

 

Discussão de casos com a rede 

socioassistencial e de outras políticas. 

 

Indefinida 

Foram realizadas 39 (trinta e nove) discussões conforme a 

demanda que se apresentava e muito contribuíram para a 

prevenção e proteção e reintegração das crianças às suas famílias. 

Elaboração do álbum Fazendo 

História. 

 

Semanal 

As famílias acolhedoras foram responsáveis pela elaboração do 

álbum. Em 2017, fizeram registros e contribuíram para 

ressignificação da história da criança. 

 

Acompanhamento por até dois anos, 

após a reintegração familiar. 

 

Mensal 

O acompanhamento foi realizado como média anual, 05 (cinco) 

famílias, com o objetivo de prevenir que as crianças que foram 

reintegradas aos genitores ou às famílias extensas, não tenham 

seus direitos violados novamente.  

Discussão com outros serviços de 

famílias acolhedoras. 

 

Bimestral 

Houve 06 (seis) GT (s) entre os Serviços de Acolhimento Familiar 

com trocas de experiências e enriqueceram o trabalho 

desenvolvido. 

Preparação e acompanhamento do 

acolhimento familiar com a família 

acolhedora e criança/adolescente. 

 

Semanal 

Todas as famílias acolhedoras foram preparadas e acompanhadas 

para o acolhimento. Foram fortalecidas para o atendimento integral 

às crianças. No total se somaram 648 (seiscentos e quarenta e oito) 

atendimentos. 

 

Registros nos prontuários das crianças 

e adolescentes individualmente. 

 

Diário 

Os registros com o histórico familiar, atendimentos, 

encaminhamentos, tanto das crianças como de seus familiares 

foram feitos 211 (duzentos e onze) registros digitalmente e no 

momento da saída da criança do serviço são impressos. 

 

Atendimentos realizados pelos 

técnicos do judiciário às crianças e 

adolescentes em processo de adoção. 

 

 

Indefinida 

É desejo de todos que seja obtido êxito nos processos de adoção e 

podemos dizer que tivemos casos bem sucedidos. 

No entanto, temos casos de irmãos que, percorrido todo o processo 

previsto na VIJ, em fase final de aproximação, acabaram não tendo 

sua adoção efetivada. 

 

 

 

 

 

 

Divulgação, acolhida, seleção, 

avaliação e capacitação de famílias 

acolhedoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Indefinida 

Intensificou-se o processo de divulgação, foi realizado 14 (quatorze) 

ações com objetivo de sensibilizar famílias de Campinas, para se 

candidatarem e se tornarem famílias acolhedoras. Houve 29 (vinte 

e nove) acolhidas/inscrições. Destas foram possíveis efetivar 16 

(dezesseis) avaliações/cadastros familiares e 06 (seis) famílias 

participaram de 02 (duas) capacitações.  

Destacam-se as seguintes ações de divulgação: 

 Divulgação no café da manhã interdenominacional de pastoras 
de Campinas – Igreja Evangelho Quadrangular; 

 I Encontro Nacional de Contadores de História – UNICAMP; 
 SESC Campinas; 
 SESI Santos Dumont; 
 Feira de Saúde – TRT; 
 IMA Campinas; 
 Oficina de Acolhimento Familiar e Conselheiros Tutelares – 

Salvador/BA e em Brasília/DF; 
 Fundação Educar Dpaschoal 
 Reportagem na EPTV (G1). 

Como resultado, obtivemos 29 (vinte e nove) cadastros de famílias 

acolhedoras candidatas. 
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Destas, apenas 06 (seis) foram consideradas aptas para serem 

famílias acolhedoras. 

C)  FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS 

 Fundo Municipal de Assistência Social FMAS 

 Contribuições Institucionais das empresas parcerias da Aprendizagem 
Profissional 

 Fundação FEAC 

 Contribuições Associativas 

 Locação de imóveis próprios 

 Doações espontâneas da comunidade 

C.1) Recurso Financeiro Utilizado (Vide anexo 2) 

D)  REGISTRO FOTOGRÁFICO (Vide anexo 1) 

E)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em 2017, foram atendidas, no SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR "CONVIVER", 27 (vinte e 

sete) crianças. Destas, 11 (onze) foram reintegradas/adotadas ou transferidas para outros 

serviços no decorrer do ano, o que significa que a meta de atendimento do Serviço foi 

superada. 

Durante a acolhida inicial às crianças, observou-se o nível de compreensão de cada família 

em relação ao serviço. Pode-se se dizer que o grupo apresenta-se mais amadurecido no que 

diz respeito ao entendimento de seu papel de família acolhedora e a provisoriedade do 

acolhimento. Tal compreensão tornou-se bastante perceptível nos momentos de 

encerramento dos acolhimentos, independente dos motivos. 

Os atendimentos psicossociais às crianças foram realizados de forma lúdica, oferecendo 

espaços para expressões e escuta das mesmas, oportunizando, assim, a exposição de seus 

reais sentimentos com relação à separação de seus familiares e sobre o acolhimento. 

Sobre os atendimentos pedagógicos, as atividades promoveram vivências culturais e 

educativas às crianças e adolescentes. Embora as crianças acolhidas estejam na faixa etária 

da primeira infância, foi percebido um grau satisfatório de autonomia, independência e senso 

crítico expresso por elas.  

Com relação à acolhida inicial às famílias de origem e/ou extensa, algumas destas levaram 

algum tempo para compreender a proposta do "ConViver", devido a dificuldades de cognição 

e à ausência da compreensão sobre a responsabilidade pela violação de direitos. Este fato 

fez a equipe técnica avaliar que, para o alcance dos objetivos propostos, é necessária 

efetivamente uma rede de serviços que ampare estas famílias fragilizadas e, por vezes, 

reproduzem uma situação de vulnerabilidade transgeracional.  

Assim, considerando os parcos recursos, tanto de equipamentos quanto de recursos 

humanos envolvidos e capacitados em rede, não deram conta de acolher estas famílias 

adequadamente (visto que algumas demonstravam agravo de saúde mental e uso intenso de 
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substancias psicoativas) e tais famílias não conseguiram efetivar qualquer mudança, mesmo 

que tenha havido discussões de casos em rede ou mesmo orientações criteriosas, 

encaminhamentos e longos atendimento psicossociais. 

Para a construção do Plano Inicial de Atendimento Inicial e Conclusivo (PIA), cada caso foi 

analisado individualmente, com extremo cuidado e houve as seguintes decisões:  

 04 (quatro) transferências para outros serviços de acolhimento;  

 02 (duas) adoções nacional;  

 05 (cinco) reintegrações, sendo 01 para aos genitores e 04 para família extensa. 

Sobre a inserção no SIGM, este apresentou problemas no preenchimento das evoluções. 

Contudo houve o contato da equipe do serviço de acolhimento com os órgãos responsáveis 

pela manutenção, bem como com a Gestão dos Serviços de Acolhimento Municipal, porém 

até o final de dezembro de 2017 não havia sido sanado. 

Referente aos atendimentos técnicos do judiciário às crianças em processo de adoção, a 

equipe deste serviço avalia como necessário maior entendimento, conhecimento, e, 

sobretudo ações gradativas com maior rigor por parte dos técnicos no processo de avaliação 

dos pretendentes, evitando prejuízo emocional para as crianças.  

Faz-se este tipo de observação, uma vez que se entende que as famílias que são 

selecionadas para adoção permanecem longos períodos no cadastro nacional, sem 

reavaliação e ainda buscam por uma criança idealizada. Tais fatores colaboram para que 

várias crianças sejam apresentadas a “famílias aptas para adoção” (segundo avaliação dos 

técnicos da Vara da Infância), mas desistam do processo, durante o período de convivência 

com as crianças já tendo sido apresentados a elas como seus futuros pais e mães. 

O sentimento das crianças que passam por este tipo de experiência é o de um novo 

abandono, uma vez que já foram inicialmente afastados dos genitores e, no momento, 

revivem a mesma experiência, o que pode trazer regressão e manifestação de 

comportamentos agressivos e sofrimento psíquico intenso. 

Continua sendo desenvolvido, para cada criança acolhida no Serviço, o Marco Zero, que é 

um instrumento que tem por finalidade realizar avaliação diagnóstica no início do acolhimento 

e acompanhar o desenvolvimento social e cognitivo de cada criança durante o período de 

acolhimento. Baseia-se nos estágios do desenvolvimento infantil segundo Jean Piaget e 

estabelece estratégias e metas de acordo com as demandas das nossas crianças, com 

reavaliação é trimestral. 

Outro ponto a se destacar foi a intensificação da divulgação, em 2017, porém com resultados 

ainda abaixo das nossas demandas e expectativas, pois dos trinta contatos realizados com 

o serviço, apenas seis se efetivaram, por meio de capacitações e reuniões mensais. No 

entanto, ainda pode ser avaliado como positivo, uma vez que ampliar o número em seis novas 

famílias demonstra um crescimento significativo para este serviço. De fato, ao longo de seus 

doze anos de existência, há plena consciência de como é árdua a trajetória de mudança de 

paradigmas, concepções sobre as crianças e famílias com histórico de grave vulnerabilidade. 

Enfim esbarramos em conceitos e preconceitos que ainda permeiam as relações sociais na 
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nossa sociedade e esperamos, mesmo que a passos lentos, sejam os desafios superados e 

mais e mais famílias se abram para contribuir para uma infância mais digna e promissora.  

Para esta mudança, faz-se urgente um maior investimento do poder público em amplas ações 

de divulgação de máximo alcance, de forma integrada e sistemática, expandindo o próprio 

conceito de acolhimento familiar, tornando-o tema de conversa em diferentes grupos sociais 

e diversos níveis socioeconômicos.   

Analisando o trabalho no ano de 2017, observa-se que a equipe técnica está mais integrada 

e empenhada em qualificar as ações do serviço, mesmo que sejamos diariamente desafiados 

a buscar conhecimento técnico e criatividade para dar respostas a novas  demandas que nos 

chegam, cada vez mais frequentes, em especial por parte das famílias acolhedoras e 

crianças.   

 
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  

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  1. Erika Cristina Ferraz Pereira 

Campinas, 24 de abril de 
2018 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  2. Célia da Penha Vicente Matos 

Campinas, 24 de abril de 
2018 
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