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SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONVÍVIO APARECIDA  

UNIDADE I 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

A) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO:  

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA"  – UNIDADE I 

 

B)     DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA" (UNIDADE I) oferece 
acolhimento provisório para crianças e adolescentes de zero a dezoito anos afastados do 
convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo (ECA, Art. 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, encaminhando-os 
para família substituta. 

Segundo a "Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais" (Resolução CNAS nº 109, 
de 11 de novembro de 2009), quatro tipos de serviços compõem a Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade:  

 Serviço de Acolhimento Institucional;  

 Serviço de Acolhimento em República;  

 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora;  

 Serviço de Proteção em situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade visa a garantir proteção integral a 
indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares 
rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento 
com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o 
desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas. 

B.1)  OBJETIVOS ALCANÇADOS 

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA" – UNIDADE I, mantido 
pela Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA), cumpriu seu objetivo geral 
de proporcionar acolhimento integral, com a meta permanente de vinte crianças e 
adolescentes de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, sob medida protetiva de abrigo, em caráter 
excepcional e provisório da medida de proteção, de acordo com as peculiaridades do 
segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e comunitária. As crianças 
e adolescentes atendidos foram encaminhados por determinação do Poder Judiciário e/ou, 
em casos de risco iminente, pelo Conselho Tutelar do Município. 

Ao término de 2017, foram realizadas as seguintes ações específicas: 
 05 (cinco) reintegrações familiares; 
 03 (três) transferências para Casa Lar “UNIASEC“; 
 01 (uma) transferência para Casa Lar “Cre&Ser” e  
 01 transferência para a Unidade II do Serviço de Acolhimento “Convívio Aparecida”. 

Paralelamente, foram atingidos os seguintes objetivos: 

http://www.mds.gov.br/suas/noticias/resolucao_cnas_no109_-_11_11_2009_-tipificacao_de_servicos.pdf
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-acolhimento-em-republica/view
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-acolhimento-em-familia-acolhedora/view
http://www.mds.gov.br/suas/guia_creas/alta-complexidade/servico-de-protecao-em-situacao-de-calamidades-publicas-e-de-emergencias/view
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 desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, despertando autonomia, 
liberdade de expressão e senso crítico.  

 maior pertencimento à comunidade local, agregando valores e o exercício da 
cidadania;  

 protagonismo juvenil; 

 crianças e adolescentes menos estigmatizados e mais fortalecidos em seus direitos e 
deveres, reflexo do maior envolvimento e parceria estabelecida entre o serviço de 
acolhimento e a escola;  

 maior pertencimento na comunidade e o despertar de potencialidades através do 
esporte (entre eles o futebol e o 'taekwondo'), fortalecendo o autocontrole, a 
autoestima, a concentração e a disciplina; 

 atendimentos específicos conforme demandas existentes (por exemplo: atendimento 
multidisciplinar à Bruna, atendimentos complementares de Fono, TO e sala de 
recursos para Lucas, atendimentos de deficiência auditiva na APASCAMP para 
Chrystian; 

 alimentação nutricional equilibrada através de cardápio elaborado semanalmente 
para o serviço, como também atendimento individual específico se necessário, 
atendendo à prescrição médica;  

 construção de hábitos básicos de higiêne e sua importância e a desmistificação do 
próprio corpo no reconhecimento de si e do outro; 

 avanços na organização dos ambientes após sua utilização, organização dos 
pertences pessoais e maior pertencimento à casa pela participação nas tarefas, com 
cobrança diária com a supervisão e referência das educadoras; 

 fortalecimento dos vínculos afetivos familiares, ressignificando seus papeis, 
permitindo uma visão do serviço como parceiro neste processo de reconstrução, 
união e interação entre os irmãos, minimizando rupturas em função do acolhimento; 

 famílias mais conscientes de seu papel, com maior autonomia e senso crítico de 
seus direitos e deveres na sociedade, com vistas à reintegração de sua criança à 
própria família; 

 documentos com maior embasamento técnico, contribuindo efetivamente para a 
evolução dos processos de forma assertiva e responsável, gerando credibilidade nos 
serviços prestados; 

 coordenadores e equipe técnica integrada com informações e orientações 
necessárias para o exercício da função, a partir de questionamentos, reflexões e 
troca de experiências, com elementos e ferramentas que potencializam e contribuem 
para o fortalecimento profissional;  

 pedagogas com maior apropriação técnica para a função, no serviço de acolhimento. 

 elaboração o Instrumental PDI (Plano de desenvolvimento individual), que mensura o 
desenvolvimento e suas particularidades de forma individual de cada criança de 
adolescente;  

 maior ênfase na qualificação do profissional do serviço de acolhimento diante de sua 
complexidade  

 maior valorização pessoal através do reconhecimento da necessidade de 
capacitação e consequente maior valorização profissional;  

 avaliação positiva da equipe, o momento de avaliação e escuta individual, tendo 
como objetivo mensurar o nível de satisfação em relação ao serviço e a instituição, 
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provocando alguns questionamentos e possíveis mudanças que poderão ser revistas 
e beneficiadas pelo serviço; 

 voluntários com foco na necessidade do serviço, contribuindo para qualificação do 
atendimento e suprindo deficiências com sua parceria (exemplo: inserção dos 
adolescentes em grupo de jovens e atividades esportivas na comunidade). 

B.2)  PÚBLICO ATENDIDO: METAS, USUÁRIOS ATENDIDOS E CRITÉRIOS 

ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS EM 2017 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 20 

Usuários atendidos em 2017 29 

 

FORMAS DE ACESSO Nº DE USUÁRIOS 

Vara da Infância e Juventude 06 

Conselho Tutelar 03 

Transferência de outro Serviço de 
Acolhimento 

05 

Casa Betel 15 

Serviço de Abordagem Social de Rua Ø 

Polícia Militar Ø 

Policia Civil Ø 

Guarda Municipal Ø 

Espontâneo Ø 

Outros  Ø 

B.3)  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

NOME 
ESCOLA- 
RIDADE 

FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REGIME 

TRABA 
LHISTA 

ADMISSÃO 
DEMISSÃO 

Adiana Alves Ens. Médio Inc. Ens. Médio Inc. Cozinheira Cozinheira 40 CLT 21/10/2012 

Ana Cláudia Diegues Amo Ens. Médio Ens. Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
08/05/2017 
14/12/2017 

Ana Luiza GomesHeleno Superior Superior Psicologa Psicologa 30 CLT 15/08/2016 

Andreia Felipe da Costa Superior Superior Assistente Social Assistente Social 30 CLT 08/09/2014 

Angela de P. Campoy Ensino Médio Ensino Médio Monitora Monitora 36 CLT 14/07/2009 

Cícera Maria da Silva Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 08/04/2010 

Cleidenir Silva de Oliveira Ens. Médio Inc. Ens. Médio Inc Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 08/04/2010 

Dagmar M. Marçal Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 01/03/2012 

Erica Inácio da S. Pavan Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 08/10/2014 

Eunice C. Ferreira Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 21/01/2016 

Francilê O.C. de Souza Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 23/09/2009 

Ivone da Silva Gomes Fund. Incompl. Fund. Incompl. Aux. Serv. Gerias Aux. S.Gerais 40 CLT 02/02/1987 

Lérica Renata da Silva Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 19/06/17 

Luciana Rodrigues da Mata Superior Superior Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
01/03/17 
29/05/17 

Lucinete da Silva Ens. Médio Inc. Ens. Médio Inc. Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 02/03/2009 

Marcia Mariano de Q. Santos Ens. Médio Inc. Ens. Médio Inc. Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 40 CLT 15/08/2016 

Maria das G.C.Gimenez Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 03/09/2013 

Maria Tereza da Silva Fund. Incompl. Fund. Incompl. Cozinheira Cozinheira 44 CLT 01/04/1979 

Maria de Fátima de Souza Fundamental Fundamental  Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 40 CLT 08/09/2014 

Maria da Conceição Vieira Superior Superior Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 18/03/2015 

Mariana Moreira dos Reis Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 08/05/17 
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Marilsa Ap. S. Lopes Fundamental  Fundamental  Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 06/07/2011 

Mariza Abrão Martins Superior Superior Coordenadora Coordenadora 40 CLT 04/05/2009 

Rosângela Aparecida Barros Superior Inc. Superior Inc. Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
Demitida 
01/05/17 

Sebastiana P. da Costa Fund. Inc. Fund. Inc. Lavadeira Lavadeira 44 CLT 01/06/1979 

Selma Gonçalves Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
Demitida 
07/04/17 

Simone de Souza Cachiné Superior Superior Pedagoga Pedagoga 40 CLT 17/11/17 

Solange Mara S. da Silva Fund. Inc. Fund. Inc. Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 04/11/2010 

Tadeu Fogaça Leite Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 10/07/17 

Valéria Cristina Paranhos Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 01/10/2015 

Vani Lima Vieira Almeida Fundamental Fundamental Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
01/12/2009 
Transferida 
Unidade II 

Wesley Luiz Inácio Conceição Superior Inc. Superior Inc. Aux. Des. Infantil Aux. Des. Infantil 36 CLT 
Demitido 
01/01/17 

 

VOLUNTÁRIOS – DIRETORIA EXECUTIVA 

NOME 
ESCOLA- 
RIDADE 

FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REGIME 

TRABA 
LHISTA 

ADMISSÃO 
 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Superior  Letras 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/206 

Eduardo A. Alcântara. Silva Superior Pedagogia 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

José Cardoso de Souza Ens. Médio Ens. Médio 
Vice 

Presidente 
Vice 

Presidente 
Eventual Vol. 16/08/2017 

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

Margarete Móz Gobbo Superior Matemática 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 22/11/2016 

Maria Helena NovaesRodriguez Superior Letras Presidente Presidente Eventual Vol. 15/05/2016 

Raphael Pompêo de Camargo Superior Economia 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

Rosa Maria Rodrigues Urbano Ens. Médio Ens. Médio Secretário Secretário Eventual Vol. 15/05/2016 

Sara Valadares R. dos Santos Ens. Médio Ens. Médio 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 22/11/2016 

Walter Aggio Filho Superior Odontologia 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 16/08/2017 

Zulmira França dos Santos Ens. Médio Ens. Médio 1ª Tesoureira 1ª Tesoureira Eventual Vol. 15/05/2016 

VOLUNTÁRIOS COLABORADORES 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA  

HORÁRIA 
SEMANAL 

REGIME 
TRABA- 
LHISTA 

ADMISSÃO 
CESSAÇÃO 

Adrielly O. Novaes Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinida Vol. 14/03/2015 

Albertina Maria de M. Marton Ens. Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h mês Vol. 22/02/2014 

Aline Santana A.R.da Silva Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário Indefinida Vol. 10/06/2014 

Anderson José Rodrigues Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 22/08/2015 

Antonieta Frascatti Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 24/02/2007 

Aline B. de Oliveira Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 30/07/2014 

Andréia Cristina Fogari Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Andressa Fabiana M. Fernandes Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 03/08/2016 

Bianca Mairi da Silva Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 23/04/2016 

Cátia Cilene Bazílio Fund. Inc. Fund. Inc. Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Cleide de C. Tognato Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2hMensal Vol. 31/03/2016 

Danielle M. Camargo Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h Semanal Vol. 02/08/2016 

Dernival Luis da Silva Fund. Inc. Fund. Inc. Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Doraci Aparecida Paes Soares Fundamental Fundamental Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 14/04/2007 

Eder Carvalho Borgo Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 22/08/2015 

Ellen Cristina Cassan Superior  Enfermagem Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Fabiana M.  Dolandine Superior Superior Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 16/06/2016 

Fernando B. Gomes Superior Licenciatura Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Flauzínia R. D. Ramos Superior Superior Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 05/02/2003 

Gabriele Aparecida de Oliveira Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h Semanal Vol. 18/05/2013 

Graziela Luci M. Vianna Superior Inc. Superior Inc. Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 02/01/2008 

Izabel Maria de Morais Pereira Fund. Inc. Ens. Fund. Inc. Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 12/09/2005 

Jane Meire R. Favorato Pierim Fundamental Fundamental  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 08/01/2008 
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Janete N. R. Arantes Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 31/03/2016 

João Vitor Duarte Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 22/08/2015 

João Marcos Mattoso Ens. Médio Inc. Ens. Médio Inc. Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 03/08/2016 

Juliana Marton Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 17/03/2014 

Juliana S. Lapa Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 10/06/2014 

Leonildes Izabel de Lira Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 13/04/2007 

Lisandra Ap. Novaes Rego Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 09/08/2015 

Lucila S. Cerqueira Superior  Superior  Voluntário Voluntário 01:00 Semanal Vol. 20/07/2015 

Luciana B. Vasconcelos Superior  Superior  Voluntário Voluntário 01:00 Semanal Vol. 19/08/2016 

Lucilene Cristina Lima Matoso Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 03/08/2016 

Nathalia F. da Silva Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h Semanal Vol. 
08/07/2015 
16/03/2017 

Nilza Moraes Assunção Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. O5/01/2010 

Maria Ap. S. Garcia Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 03/08/2016 

Maria C. A. de Camargo Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 12/01/2008 

Maria Ernestina     Frau Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 22/02/2014 

Marcia S. Oliveira Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 31/03/2016 

Maria Lucia Jacinto Fund. Inc. Fund. Inc. Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 04/10/2015 

Maria Luisa Duo Molina Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 24/02/2007 

Michele Cristina M. Reis Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Osmar Alves P. Junior Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 22/08/2015 

Regiane Cristina Novaes Santos Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 22/08/2015 

Rogério Ribeiro da Silva Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Mensal Vol. 24/02/2007 

Rogério Reis Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 04/10/2015 

Rosana Ribeiro da Silva Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h Quinzenal Vol. 24/02/2007 

Sara Batista Cassiano Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h Semanal Vol. 
28/10/2009 
28/04/2017 

Silvia M. de B. Cardoso Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h Semanal Vol. 
14/09/2015 
10/05/2017 

Tiago Alves Rosa Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 10/06/2014 

Tomé R. do Nascimento Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 3h Semanal Vol. 25/11/2017 

Wagner R. da Silva Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 3h Semanal Vol. 25/11/2017 

Welsilene C. da Silva Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário 3h Semanal Vol. 25/11/2017 

Zoraide Domingues Superior  Superior  Voluntário Voluntário 02hQuinzenal Vol. 
18/05/2016 
21/03/2017 

A metodologia de formação utilizada em no trabalho do SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL "CONVÍVIO APARECIDA" - UNIDADE I baseia-se nos princípios da participação 
coletiva e do empoderamento.  

Por ser um processo participativo, para que seja efetivo é necessário ter disposição, 
abertura e flexibilidade para lidar com mudanças, diferentes opiniões, percepções, 
convicções e conhecimentos provisórios.  

Nesse sentido, a formação é compreendida como um espaço de encontro, de diálogo, onde 
os trabalhadores encontram a possibilidade de adquirir conhecimentos, solicitar e obter 
esclarecimentos, posicionar-se diante da dinâmica, dos objetivos institucionais e dos casos 
específicos de crianças e adolescentes. 

Acreditamos que a formação 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 devamos seguir automaticamente esses parâmetros sem refletir sobre sua 
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. 

 “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”                                                                    
Cora Coralina 
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Sendo assim, a AEDHA colocou à disposição de seus profissionais do SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO “CONVÍVIO APARECIDA“ UNIDADE I, as seguintes formações em 2017: 

              B.3.1) Cursos e Eventos de Capacitação de Equipe em 2017 

DATA EVENTO LOCAL 
CARGA 

HORÁRIA FUNÇÃO 

17/01/2017 Oficina “ Elaboração de Projetos “ 
SMCAIS – DEPTO 

CIDADANIA 
03h Coordenadora 

27/01  
23/02 
30/03 
27/04  
25/05 
22/06 
06/07 

 
 

ESPAÇO TRANSFORMA 
-Formação para Coordenadores         

( mensal) 

 
 

AEDHA 

 
 

56h 

 
 

Coordenadora 

27/01 Oficina “Acolhimento Familiar e 1ª Infância Cons.Reg.Psicologia 04h Psicóloga 

31/03/2017 
Palestra “Depois da destituição familiar a instituição 

de acolhimento é família ou não”. 
CAPS Carretel 03h 

Psicóloga  
e As. Social 

26/04/2017 
Encontro Troca de Saberes 

“O desenvolvimento infantil e o papel do educador ” FAC III 04h 

Coordenadora, 
Psicóloga e 
Educadora 

24/05/2017 
Encontro Troca de Saberes 

“A adolescência e suas singularidades” FAC III 04h 
Coordenadora  
e Educadoras 

08/07/2017 Pré Conferência da Assistência Social AEDHA 08h Coordenadora 

21/07/2017 Conferência Municipal de Assistência Social PUCC Campus I 08h Psicóloga 

26/07/2017 Palestra “ Bulling e Drogas “ AEDHA 03h 

Pedagoga, 
Educadoras e 
Adolescentes 

07/08/2017 
Seminário Defensoria Pública 

“ Diálogo sobre o direito de ser mãe” 
E.E. Culto à Ciência 08h 

Psicóloga  
e As. Social 

15/08/2017 Seminário Alta Complexidade Teatro Ima Cultural 
08h Coordenadora, 

Equipe técnica 
e Educadoras 

16 e 17/08 Oficinas – Seminário Alta Complexidade Lar Lutherano 16h 
14 educadoras, 

pedagoga e 
coordenadora 

28/09/2017 Seminário “Infância e Subjetividades “ SESC - Campinas 08h Educadoras 

05/10/2017 
Encontro Troca de Saberes  

“Manejo em situações difíceis” 
FAC III 04h 

Pedagoga e 
Educadoras 

28/11/2017 
Seminário “Família em situação de violência – 

possibilidades e estratégias” 
Auditório IMA 08h Psicóloga 

TOTAL DE HORAS EM CAPACITAÇÕES  145 horas 
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B.4)  INFRA ESTRUTURA FÍSICA UTILIZADA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

A unidade do serviço de acolhimento funciona em um imóvel cedido em comodato, 
localizado em área urbana residencial. 

Temos atualmente a seguinte configuração, relativa a distribuição dos cômodos: 

Área Interna: Térreo  

 01 Sala com dois ambientes (sala de entretenimento e refeitório para crianças 
menores); 

 01 Cozinha;  

 02 Dormitórios Femininos (ambos com armários individuais para guardar os 
pertences pessoais);  

 01 Dormitório Masculino (com armários individuais para guardar os pertences 
pessoais);  

 01 Dormitório misto para atender faixa etária menor (com armários individuais para 
guardar os pertences pessoais) 

 01 Banheiro social exclusivo para as crianças e/ou adolescentes;  

 01 Suíte mobiliada para meninas adolescentes com armários e repartições 
individuais. 

Àrea Externa: Térreo  

 Espaço aberto para refeitório e lazer;  

 01 Lavanderia com espaço para secagem de roupas;  

 01 Sala de passar e vestiário para funcionários (armários individuais para guarda de 
pertences pessoais);  

 01 Banheiro exclusivo para funcionários; 

Piso Superior:  

 01 Sala para Coordenação (Reunião equipe técnica, atendimento individualizado á 
funcionários, voluntários e crianças),  

 01 Sala para Equipe Técnica (atendimento individualizados ás famílias, discussões 
de caso, arquivos de prontuários e materiais administrativos);  

 01 Sala para Almoxarifado (armários individualizados para as crianças com 
pertences pessoais para reposição, roupas de cama, mesa e banho, pequeno 
estoque de brinquedos e calçados, mochilas escolares);  

 01 Sala de Leitura e Projeto Fazendo Minha História (com computador);  

 01 Brinquedoteca; 01 Sala para TV e Lazer; 01 Sala (Guarda de materiais e 
brinquedos pedagógicos); 01 Banheiro (exclusivo para crianças e/ou adolescentes); 

 01 Sala (armazenar produtos de limpeza e higiene pessoal); 

 01 Playground. 
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B.5)  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

O território de abrangência do Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida – 
Unidade II é o município de Campinas/SP. 

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 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 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 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. 

E, sendo assim, 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 QUE FORAM 

UTILIZADAS EM TODAS AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DE SUAS 

ATIVIDADES, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO “CONVÍVIO APARECIDA“ UNIDADE I, acolhendo demanda de 
adolescentes e pré-adolescentes, teve que implementar, no ano de 2017, estratégias 
gradativas para atender e adaptar-se a essa fase da vida de seus usuários com 
interesses os mais diversos. 

Assim, com base em um projeto político pedagógico que estimula a participação coletiva 
e o protagonismo social, tentamos fazer com que se efetivasse a participação dos 
usuários nas tomadas de decisões, escolhas, ações e projetos, envolvendo todos neste 
processo educativo desde a equipe de funcionários, crianças e adolescentes e 
voluntários, devido a própria natureza do serviço coletiva e democrática.  
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Cabe ressaltar que isto não é tarefa fácil, pois os interesses dos adolescentes não são 
apenas diversos mas também fugazes. Portanto, dentro desse processo, buscou-se 
entender e observar a aptidão de cada um de forma muito particular, levando em 
consideração as características pessoais dos acolhidos, bem como as vicissitudes de 
seus interesses e desejos. 

Dentro da ideia do protagonismo juvenil, procuramos colocar o(a) adolescente como 
elemento central na prática educativa, participando de todas as fases deste aprendizado 
desde a elaboração, execução até a avaliação das ações propostas.  

O objetivo foi que o protagonismo juvenil pudesse estimular a participação social dos 
jovens, contribuindo não apenas com seu desenvolvimento pessoal, mas em especial 
promovendo a formação de pessoas mais autônomas e comprometidas socialmente, com 
valores de solidariedade e respeito mais incorporados, o que contribui efetivamente para 
uma proposta de transformação social. 

“Protagonismo juvenil é a participação do adolescente em atividade que extrapolam os 
âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a escola, 
os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até mesmo a 
sociedade em sentido mais amplo, através de campanhas, movimentos e outras formas de 
mobilização que transcendem os limites de seu entorno sociocomunitário.” 

                                                                                              (Costa, 1996:90) 

Seguem abaixo algumas ações desenvolvidas no decorrer do ano de 2017, visando a 
despertar potencialidades e a valorizar a autoestima, com vistas a novas perspectivas de um 
futuro próximo e promissor. 

AÇÃO RESULTADO / IMPACTO 
QUANTI 

DADE 

Participação na elaboração do PIA 
(Plano individual de atendimento) e 
PDI (Plano de Desenvolvimento 
Individual); 

 

Maior apropriação de sua história proporcionando e contribuindo 
para reconstrução saudável de sua vida. 

 

Indeter
minado 

Rodas da Conversa (diária), 
Assembleias gerais; 

Construção coletiva de regras de convivência e tomada de 
decisões, respeito as individualidades e fortalecimento da 
autonomia; 

 

550 

Atendimento grupal da dupla 
psicossocial as crianças e 
adolescentes - Espaço para 
diálogo (semanal); 

Fortalecimento de vínculos afetivos entre os participantes, 
proporcionado a expressão de seus sentimentos de forma saudável; 

Desenvolvimento de empatia e respeito mútuo, além do 
fortalecimento da autoestima e da convivência social; 

 

46 

Encaminhamentos para capacitação: 

 Casa Santana - Curso de Culinária 

 Fundação Jari -Curso de Informática;  

 Microlins - Escola de Informática  

Satisfação ao aprender algo novo a partir do desejo pessoal; 
Valorização da autoestima através do conhecimento; capacidade 
de sonhar e fazer planos para o futuro, mesmo que momentâneos; 

66 

'Taekwondo' – Academia OTC 

 (02 adolescentes); 

Convivência na comunidade, importância e satisfação da prática 
do esporte; 28 

Grupo de Jovens “Igreja Assembleia 
de Deus Jd. Londres”- (07 
adolescentes); 

Troca de experiências com seus pares, agregando valores e 
religiosidade; Maior interação na comunidade, ampliando 
possibilidades de convivência e construção de vínculos saudáveis. 12 

Grupo de Escoteiros Pertencimento ao grupo e novos aprendizados; 14 

Projeto Guri AEDHA 

Descobertas e satisfação proporcionado pelo aprendizado 
musical; controle da ansiedade e maior equilíbrio; 28 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos - AEDHA  

Preparação para o mercado de trabalho adicionando 
autoconfiança e novas perspectivas de futuro; 

18 
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Grupo Nós – Projeto Fazendo Minha 
História; 

Apresentação e conhecimento do projeto que visa à maior 
autonomia e convivência social; integração e acesso às redes 
sociais; 

01 

Palestra “ Bulling e Drogas” oferecida 
na própria sede da Instituição; 

Maior conhecimento através da informação; 01 

TOTAL DE ATIVIDADES 764 

O monitoramento das ações desenvolvidas em 2017 ocorreu de forma sistemática através 
de observações da atuação da equipe técnica, a fim de verificar se os atores sociais 
estavam desempenhando suas atividades conforme previsto no plano de ação prévio. 

Outros indicadores de monitoramento consistiram na gestão democrática e participativa dos 
usuários atendidos. Ou seja: as crianças e adolescentes, seus familiares e os funcionários 
integraram o coletivo de todos os atores que se relacionam no serviço de acolhimento e 
expressam suas opiniões, contribuindo com sugestões e construções coletivas para a 
melhoria da qualidade do atendimento ofertado.  

Foram desenvolvidos espaços coletivos para ouvir as crianças e os adolescentes, seus 
familiares, como a roda da conversa, verbalizações, atendimentos grupais, objetivando 
estimular espaços de diálogo contínuo sobre a rotina diária, a convivência social e as 
relações interpessoais para a construção de ações conjuntas entre a equipe técnica e os 
usuários atendidos desenvolvendo o protagonismo de todos os atores envolvidos neste 
processo.   

Outra intervenção de monitoramento consistiu no diálogo entre os técnicos e os educadores 
diariamente. Além desta ação também foram realizadas reuniões pedagógicas semanais 
para a elaboração do planejamento e acompanhamento da execução das ações 
desenvolvidas procurando a avaliação contínua, para analisar os resultados alcançados com 
as ações propostas. 

Assim pudemos nos informar sobre a qualidade das ações realizadas, os impactos e efeitos 
provocados no contexto do serviço e nos participantes no que concerne ao alcance das 
metas, aos recursos empregados, aos aspectos facilitadores e limitadores, entre outros 
aspectos relacionados ao plano de ação anual estabelecido. 

Com relação às avaliações das ações realizadas anualmente, foram aplicadas pela 
coordenadora técnica – não apenas deste serviço, mas de todos os serviços/programa de 
proteção de alta complexidade da AEDHA – um questionário de avaliação do grau de 
satisfação dos funcionários, objetivando aprimorar a qualidade do trabalho realizado na 
unidade, a partir dessa coleta de informações, opiniões e sugestões. 

Também foi realizado com os novos educadores, na vigência de seu período de experiência, 
momentos de 'feedback' sobre sua atuação junto às crianças e adolescentes e sobre a 
execução, oportunizando ao funcionários a possibilidade de avaliar seu trabalho e a própria 
instituição. 

Na construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) junto às crianças e adolescentes, a 
equipe técnica realizou processo de monitoramento das ações construídas nos projetos de 
vida de cada atendido, procurando avaliar as ações construídas de forma singular, além de 
encaminhamentos e inclusões em equipamentos comunitários, tendo em vista a superação 
dos motivos que levaram ao afastamento do convívio familiar, atendendo de maneira 
individual cada história de vida. 

B.7)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU A ARTICULAÇÃO EM REDE. 
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INSTITUIÇÃO/ ÓRGÃO  NATUREZA DA INTERFACE  
PERIODI

CIDADE  

Vara da Infância e Juventude  Parceria técnica, discussão de casos; 

 Acompanhamento de processos (cartório); 

Diária 

 
Proteção Social Básica 

 DAS Sudoeste, Norte, Sul;  

 CRAS Campos Elíseos, CRAS Campo Belo; 

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos AEDHA, LBV; 

 
Indefinida 

Proteção Social Especial de 
Média Complexidade 

Trabalho com algumas famílias atendidas; 

 CREAS Norte, Sudoeste; 

 SETA - Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência; 

 CEDAP – Centro de educação e Assessoria Popular 

 Sagrado Coração de Jesus; 

 COMEC- Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas; 

 Discussão de casos e parceria; 

 
Indefinida 

Gestão Municipal dos Serviços 
da Alta Complexidade 

 Parceria Técnica; Indefinida 

Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade 

 Casa Maria de Nazaré – Casa Betel 

 Casa lar Uniasec 

 Casa Lar Crer e Ser 

 Convívio Aparecida Unidade I 

 Discussão de casos e transferências. 

Indefinida 

CSAC  Monitoramento; 

 Envio de planos e relatórios; 

Mensal 

CMAS / comissões  Reuniões mensais; 

 Envio de planos e relatórios, 

Indefinida 

Saúde  Unidades Básicas de Saúde; 

 Centro de Atenção Psicossocial do Município de Campinas (CAPSij 
Carretel, Travessia, Roda Viva, Espaço Criativo). 

 Centro de Saúde Jd. Santa Lúcia 

 Policlínica II e III 

 APASCAMP 

 Hospital Celso Pierro- PUCC 

 Unicamp 

 Hospital Ouro Verde 

 Hospital Mario Gatti 

 APAE 

 Consultas, exames médicos e ∕ou especialidades; 

 Acompanhamento pediátrico, pronto atendimento, internações e 
procedimentos cirúrgicos; 

 Encaminhamentos de familiares a rede de saúde quando necessário. 

 Parceria com voluntários da especificidade de Psicologia; 

Diária 

Educação  Repasse de recurso financeiro; 

 Monitoramento e formação técnica; 

 Parceria técnica no acompanhamento de casos; 

 Supervisão e formação com a Pedagoga. 

 Articulação com as escolas da rede municipal e estadual de ensino. 

Indefinida 

 Inserção Escolar: EE Prof. Dr. Norberto de Souza Pinto e EMEI Matilde  
Setúbal  Egídio; 

Diária 

Esporte e lazer  Lazer – Grupo de voluntários parceiros -Taekwondo; 

 Passeios em Shopping; Festas em Buffets; Lanchonetes; Parques; 
Chácaras; Zoológico; - Utilização de Praças próximas ao serviço entre 

Mensal 
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outros: Pedreira, Taquaral, Bosque dos Jequitibás, SESC, entre outros; 

 Esporte: Futebol e Taekwondo; 

Cultura  Parceria de ingressos para apresentações teatrais, circenses, eventos 
gratuitos, cinema entre outros; 

Mensal 

Conselho Tutelar  Parceria técnica;    
Indefinida 

Outros: especifique Fundação 
FEAC (Federação das Entidades 
Assistenciais de Campinas) 

 Subsídio financeiro e assessoria técnica    
Indefinida 

Outros: Instituto de Segurança 
Alimentar / ISA 

 Doação de frutas e verduras Semanal 

Outros: SESC – Mesa Brasil  Doação de Alimentos Indefinida 

 

B.8)  ESTRATÉGIAS MEDODOLÓGICAS: ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, 

PERIODOCIDADE E RESULTADOS/ IMPACTOS ALCANÇADOS: 

ATIVIDADES/ ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS 
PERIODICIDADE 

RESULTADOS/ IMPACTOS ALCANÇADOS 

Acolhida inicial à família de origem 
e/ou extensa. 

Indefinida  Famílias totalmente esclarecidas sobre a medida protetivas e 
seu objetivo 

 Famílias orientadas sobre seus direitos diante da medida 
protetiva 

 Famílias esclarecidas quanto a proposta de trabalho conjunto 
em prol da reintegração familiar 

 29 (vinte e nove) famílias com genograma preenchido, 
tornando possível o mapeamento da dinâmica familiar e 
reflexão sobre as relações estabelecidas entre seus membros 

Emissão e regularização de 
documentos para as crianças e 
adolescentes acolhidos; 

Indeterminada 
 Exercício da cidadania e fortalecimento da identidade das 

crianças e adolescente atendidos; 

 Garantia do direito constitucional e facilitar os processos 
judiciais; 

 
Atividades pedagógicas 
Multidisciplinares internas e 
externas e ações promovendo a 
convivência social e comunitária; 

 
 
Diária 

Ao longo do ano foram desenvolvidas 579 (quinhentas e setenta e 
nove) atividades internas e 278 (duzentos e setenta e oito) 
atividades externas que propiciaram os seguintes 
desenvolvimento: 

 Desenvolvimento integral das crianças e adolescentes 
despertando autonomia, liberdade de expressão exercício da 
cidadania e protagonismo juvenil; 

 Maior pertencimento na comunidade e o despertar de 
potencialidades; Fortalecer o autocontrole, autoestima, 
concentração e disciplina; 

 
Internamente realizamos: 

 Lanche da tarde e recreação temática (Grupo Voluntários da 
Igreja Universal - domingo / quinzenal); 

 Lanche da tarde e recreação (Grupo voluntários Igreja 
Presbiteriana - sábado / mensal); 

 Lanche da tarde e recreação (Voluntários Grupo Re-creio - 
sábado/ mensal); 

 Atividades Recreativas (Voluntários Grupo Fazendo Sempre - 
domingo/quinzenal); 

 Café da manhã e recreação (Voluntários Grupo Be Happy – 
domingo / mensal); 
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 Atividades de Capoeira (Grupo Ibera – sábado/ quinzenal); 

 Comemoração de Aniversários de forma individual; 

 Atividades de Ioga (Voluntárias); 

 Atividades “Datas Comemorativas (Grupo da Alegria, Empresas 
Croda, UPP, DPaschoal, Bradesco, Itaú); 

 Atividades de Férias “Obra São João Bosco“; 

 Oficinas, recreação e atividades pedagógicas diversas 

 Almoço Especial e Ceia (Natal e Ano Novo); 
 
Como atividades externas, fizemos uso da rede dos espaços 
públicos e articulação com parceiros de organização da 
sociedade civil, bem como ação desenvolvida por voluntários, 
totalizamos 278 (duzentos e setenta e oito) atividades garantindo 
aos nossos acolhidos foram proporcionadas vivências 
diversificadas e atividades pedagógicas e lazer 

 Passeios em bosques, parques, fazendas e clubes 
(Taquaral, Alemães, Jequitibás, Pedreira do Chapadão, 
Vila União, Parque das Águas, Bosquinho DIC I, 

 Clube Andorinhas, Fazenda Itauã/ Salto 

 Zoológico de Sorocaba, 

 Chácara Parque. Jambeiro, 

 Shopping' D.Pedro, 

 Chácara Satélite Íris, 

 Clube dos Bancários e Clube da Bosch); 

 Passeios Culturais 

 Cnema, 

 Teatros Sotac, Castro Mendes, Shopping Parque das 
Bandeiras e Iguatemi, , Cia Santa, Teatro Maria 
Monteiro, Teatro FNAC “Exposição de Artes”; 

 Grupo de Escoteiros 

 Projeto Guri – AEDHA 

 Passeio "Projeto Dia Especial 

 SCFV-CCII "Cidadania Hoje" – AEDHA 

 Medida Socioeducativa – COMEC 

 Participação na igreja da comunidade 

 Salão de Beleza 

 Passeios diversos (sorveteria, lanchonete, SESC, 
TRANSURC, Salão Bairro Taquaral, Mc Donald’s) 

 Evento Hotel Vila Rica (Lançamento Projeto Nós); 

 AEDHA “Projeto de Teatro de Palma em Palma 

 Atividades de Férias “Obra São João Bosco 

 Casa Santana - Curso de Culinária 

 Aula de 'Taekwondo' – Academia OTC 

 Curso de Informática – Fundação Jari 

 Escola de Informática Microlins 

 Grupo de jovens “Igreja Assembleia de Deus Jd. 
Londres” 

Avaliação psicossocial com a 
família de origem e /ou extensa 
visando à reintegração familiar. 

Diária 

 Fortalecimento dos vínculos afetivos familiares ressignificando 
sua história de vida e seus papéis, 

 Visão do serviço como parceiro neste processo de 
reconstrução; 

 1182 atendimentos incluindo atendimento psicossocial e visitas 
domiciliares 

 Melhor atendimento da dinâmica familiar e identificar 
demandas, vulnerabilidades e potenciolaidades; 
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 Estimulo o protagonismo das famílias no processo de mudança 
de sua história de vida; 

 159 atendimento em grupos com famílias de origem (FO) e de 
origem extensa (FOE), rede significativa; 

Articulação com a rede de serviços 
e Sistema de Garantia de Direitos. 

Diário  Participações em reuniões com a rede socioassistencial 
(saúde, educação, assistência e lazer); 

 Crianças, adolescentes e suas famílias com maior acesso aos 
equipamentos, serviços e políticas públicas em seu território. 

Preparação para reintegração 
familiar 

  Famílias mais conscientes do seu papel, com maior autonomia 
e senso crítico de seus direitos e deveres na sociedade; 

 Fortalecimento de parceria com a rede territorial no estudo 
psicossocial da família e construção de intervenções conjuntas 

Inserção e Acompanhamento 
sistemático dos atendidos no 
contexto escolar; 

Diária 

 Crianças e adolescentes menos estigmatizados e mais 
fortalecidos de seus direitos e deveres, reflexo do maior 
envolvimento e parceria estabelecida entre o serviço de 
acolhimento x escola; 

 
Contatos e visitas escolares 

 
 
Indeterminada 

 Maior representatividade do serviço no âmbito escolar, 
ressignificando o paradigma de acolhimento institucional; 

 Fortalecimento da parceria e mudanças de conceitos frente às 
situações de conflitos e estratégias conjuntas de intervenção; 

Ações de fortalecimento Visitas 
monitoradas às famílias; 

Semanal Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas ações para que 
fossem preservados e fortalecidos os vínculos familiares 

 389 Visitas monitoradas de famílias às criança acolhidas 

 16 Visitas permanência de dias consecutivos com famílias de 
origem e padrinhos 

 21 Participação de famílias de origem e extensa, rede 
significativa e padrinhos em atividades comemorativas; 

 18 Visitas entre irmãos acolhidos em outros serviços e/ou 
inseridos em família substituta; 

 96 ações de acompanhamento dos familiares no cotidiano do 
serviço e na vida escolar dos filhos 

Atendimento técnico individualizado 
às crianças e adolescentes.   468 ações para Inserção e acompanhamento periódico às 

crianças e adolescentes na rede de saúde, com 
encaminhamentos de acordo com suas especificidades em 
especial saúde mental; 

 120 (cento e vinte) acompanhamentos especializados as 
crianças com deficiências que permitam maior independência e 
desenvolvimento de suas potencialidades; 

 19 (dezenove) “Plano de Desenvolvimento Individual “(PDI) 
elaborados para reflexões assertivas sobre os processos de 
construção dos acolhidos, respeitando assim suas 
especificidades buscando o desenvolvimento de diversos 
aspectos cognitivos; 

Elaboração encaminhamento 
periódico de relatórios sobre a 
situação de cada criança e 
adolescente à Vara da Infância e 

Semestralmente  Este serviço conseguiu atingir o objetivo de manter o poder 
judiciário conhecedor de toda e qualquer situação referente à 
criança e adolescentes acolhido. 



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  

15 

 

Juventude 
 

Acompanhamento pedagógico 
individual e grupal. 

Quinzenal Os 593 (quinhentos e noventa e três) atendimentos pedagógicos 
individuais e grupais; possibilitaram o acompanhamento e suporte 
a possíveis fragilidades detectadas pela equipe do serviço ou 
rede de apoio. 

 Seja no coletivo ou individual, foi possível detectar um 
aumento do envolvimento dos acolhidos com o processo de 
aprendizado superação fragilidades no âmbito cognitivo com 
as crianças que possuem questões de saúde mental. 

 Em parceria com a rede regular de ensino foi possível 
amadurecer e alinhar as estratégias junto às crianças e 
adolescentes acolhidos. 
 

Manutenção e alimentação de 
dados no Instrumental Marco Zero. 

bimestral 

 60% dos registros realizados e encaminhados a VIJ, por meio 
dos relatórios de acompanhamento. 

 Crianças e adolescentes com seus marcos evolutivos 
(cognitivo, social e afetivo) devidamente registrados e 
avaliados pela equipe. 

 Reconhecimento da qualidade destes registros pelos 
profissionais da VIJ. 

  19 (dezenove) gráficos elaborados para acompanhamento da   
evolução dos acolhidos. 

Registro da prática e ações diárias 
da equipe técnica em relatórios e 
prontuários 

Semanal 
 Documentação das intervenções técnicas para embasamento 

de relatórios e pareceres técnicos; 
 

Cadastramento e atualizações 
permanentes dos dados das 
crianças e adolescentes e do seu 
grupo familiar no Sistema Integrado 
de Governança Municipal (SIGM). 

Indefinida 
 Atualização sistemática, a partir de setembro, dos dados no 

sistema.  Porém em alguns momentos não se efetivou de 
maneira plena em função de algumas mudanças no sistema 
operacional do SIGM 

Preenchimento instrumental para 
CSAC e Censo SUAS; 

Mensal  Monitoramento do trabalho desenvolvido, parceria técnica e de 
gestão; 

Preenchimento planilha nominal; 
Mensal 

 Mensalmente os órgãos de controle foram informados através 
de dados quantitativos atualizados sobre os usuários atendidos 

Elaboração de relatórios mensais, 
anuais, planos de ação, Projeto 
Político Pedagógico (PPP) e 
relatório de gestão; 

Indeterminada 

 Apresentação de Plano de Ação e do Projeto Político 
pedagógico do serviço que clarificam os objetivos que 
direcionaram as ações desenvolvidas no ano de 2017; 

 Prestar contas do trabalho técnico realizado através de 
relatórios de monitoramento como os mensais, anuais e de 
gestão; 

 

Preenchimento de relatório de 
inspeção ao Ministério Público; 

Indeterminada 
 Ministério Público ciente do trabalho desenvolvido em 2017 

com focos em dados quantitativos e intervenções 
metodológicas realizadas aos usuários atendidos. 

Encontros formativos com equipe 

 

Foram realizados 134 (cento e trinta e quatro) reuniões para 
orientações individuais da pedagoga aos educadores, e foram 
realizadas 10 (dez) reuniões gerais com toda equipe; 66 
(sessenta e seis) reuniões pedagógicas, que proporcionaram: 

 Fortalecimento de vínculos entre a equipe técnica e os 
educadores; 

 Mediação de conflitos em conjunto de forma mais assertiva. 

 Visão menos estigmatizado em relação às práticas cotidianas 
em construção e cumprimento de regras; 
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 Maior integração da equipe com informações e orientações 
necessárias para o exercício da função; 

 Questionamentos, reflexões e troca de experiências que 
potencializam e contribuem para o fortalecimento profissional; 

 Fortalecimento do trabalho em equipe, maior comunicação, 
estreitamento de intervenções e metodologias problematizando 
situações cotidianas; 

Aplicação de questionário avaliativo 
a todos os funcionários do serviço; 

Semestral  Foram proporcionados momentos de escuta individual para 
cada funcionário, onde puderam colocar suas opiniões, críticas 
e anseios relacionados ao trabalho 

 Foi possível avaliar o nível de satisfação em relação ao serviço; 

C) FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 

 Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS); 

 Contribuições Institucionais de empresas parcerias da Aprendizagem Profissional; 

 Fundação FEAC; 

 Doações espontâneas da comunidade; 

 Contribuições Associativas; 

 Locações de imóveis próprios da mantenedora. 

C.1)  Recurso financeiro utilizado (Vide anexo 1) 

D)  REGISTRO FOTOGRÁFICO (Vide anexo 2) 

E)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 "Garantir o direito à sobrevivência é fundamental, mas é só o primeiro passo.  

Ninguém quer apenas sobreviver"” Pedro Demo 

O ano de 2017 foi marcado por grandes desafios para a Unidade I do SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA”. Acolher crianças e adolescentes em 
faixa etária tão diferenciada (de zero a dezoito anos) em um mesmo espaço, 
definitivamente não é tarefa simples.  

A complexidade é imensa, quando pensamos nas necessidades e na dinâmica de 
desenvolvimento em cada faixa etária, dentro do aspecto coletivo deste serviço. Um dos 
exemplos consiste na oferta de privacidade de que os adolescentes às vezes necessitam 
por estarem em um processo de angústia, proveniente das transformações físicas, 
emocionais, cognitivas e sociais deste ciclo de vida. Esses fatos podem gerar alguns 
transtornos de humor nos adolescentes que se refletem na convivência social com as 
crianças menores, muitas vezes em forma de conflitos, a serem mediados pela equipe 
técnica.   

O grande desafio, em 2017, portanto, foi manter o equilíbrio e a harmonia nas relações e 
contemplar as necessidades para o pleno desenvolvimento de todos os atendidos, de 
acordo com suas faixas etárias, sendo esta uma das metas de trabalho, para proporcionar a 
maior qualidade possível, no serviço prestado.  

Questões como estas emergiram ao longo de todo o ano de 2017, com as dificuldades 
encontradas por técnicos, educadores e todos os envolvidos neste processo, de acordo com 
o perfil de acolhidos e grupos familiares.  

Estes também apresentaram dinâmicas relacionais, culturais e sociais cada vez mais 
complexas que, ao longo do estudo psicossocial realizado, revelaram dificuldades para a 
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concretização de mudanças em suas dinâmicas familiares e lidarem com regras na 
convivência social. Isso refletiu como exemplo negativo na postura de seus filhos, em 
especial os adolescentes, que reproduziam fielmente as características familiares e as 
vivências que tiveram, estas muitas vezes repetidas  de forma transgeracional.  

Outro desafio encontrado foi a conquista de formação específica sobre a cultura de 
cuidados e manutenção do ambiente provisório de moradia constituído por este serviço de 
acolhimento. Esta formação ocorreu através do diálogo constante entre todos os que se 
relacionaram neste ambiente, começando pelo exemplo dos comportamentos dos adultos 
até as crianças e adolescentes acolhidos, sendo todos multiplicadores na manutenção de 
um ambiente organizado e harmonioso. A construção desta cultura ocorreu através dos 
espaços de diálogos como roda da conversa, verbalizações espontâneas e nas relações 
diárias entre todos os atores envolvidos.  

A convivência com essas crianças e adolescentes que apresentam seus direitos violados 
mobilizou em todos o contato com aquilo que nos parece mais assustador e não vivenciado 
de forma intensa, experiências ligadas a situações de desamparo ou abandono por quem 
mais amamos e confiamos.  

Maior ainda é a dificuldade sentida pela criança e adolescente que, ao ser acolhida, deve 
compreender e aceitar que sua nova realidade é composta por pessoas, lugares e hábitos 
totalmente novos e desconhecidos. Considerar este estranhamento e os desafios que 
devem ser enfrentados por crianças e adolescentes que vivem em um serviço de 
acolhimento é fundamental para compreendermos também a problemática que nós, adultos, 
enfrentamos ao lidar com ela nas relações cotidianas do serviço. 

Entretanto o respeito à história de vida singular de cada atendido, o acolhimento e a 
construção de vínculos de afetividade são a base para o trabalho com crianças e 
adolescentes que vivem em serviços de acolhimento. Tão ou mais importante do que 
matriculá-los na escola e em atividades sociocomunitárias, levá-los ao médico ou para 
passear, é poder ressignificar a história de vida de cada criança e adolescente atendido e 
suas relações com seus familiares para a construção de novas perspectivas em seus 
projetos de vida, seja ele vinculado às famílias de origem, extensa ou substituta.    

Ressaltamos que, para o desenvolvimento de todas as ações desenvolvidas em 2017, 
considerando os fatores da realidade institucional descrita, foi imprescindível o trabalho em 
equipe, considerando os educadores e os outros funcionários de apoio como parte 
integrante na busca de seguirem os mesmos propósitos e alcançar os objetivos com 
profissionalismo. Para isto foi necessária a manutenção de uma cultura de formação e 
capacitação oferecidas internamente ou pela rede, reuniões gerais com todos os 
funcionários, diálogo constante com todos e monitoramento contínuo das ações em busca 
aprimoramento das ações para alcançar  resultados efetivos com maior qualidade. 

A equipe passou por um amadurecimento e reconhecimento de que deveria se preparar 
para o novo. E, a cada situação vivenciada, fomos extraindo um aprendizado para 
aperfeiçoarmos nossa atuação, disponíveis a capacitações, reflexões, formações e 
palestras, com o objetivo de problematizar nossa prática. Isso porque atender esta nova 
realidade pode ser complexo, mas o caminho para fazê-lo com qualidade talvez seja mais 
simples do que podemos supor. 

No cotidiano dos abrigos, a construção compartilhada do conhecimento acontece por meio 
da interação e da relação entre todos os funcionários da equipe técnica.  Mais do que 
selecionar temas e assuntos a serem discutidos nas reuniões pedagógicas, torna-se 
necessária a construção contínua de uma postura pedagógica em todas as ações 
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desenvolvidas no cotidiano com as crianças e adolescentes atendidos, considerando que 
todos têm papel de ser educador nas relações –  ensinar e aprender na relação com o outro.  

O educador é aquele que promove as relações diretas com os atendidos, seja nas ações de 
cuidados e desenvolvimento, seja em ações individuais atendendo as necessidades de cada 
faixa etária e proporcionando escuta qualificada e singular além de ações grupais como roda 
de conversa ou atividades socioeducativas.  Neste sentido, o estímulo à comunicação 
sistemática entre todos, neste serviço, foi e prossegue sendo fundamental para o 
desenvolvimento de vínculos afetivos e relacionais e o alcance dos objetivos do trabalho.  

Este profissional, na rotina diária no serviço de acolhimento, deve criar situações para o 
estímulo ao desenvolvimento cognitivo, social, afetivo de cada criança e adolescente, além 
de propor ações desafiantes que busquem soluções respondendo a suas necessidades, 
dúvidas e curiosidades.  É importante que o educador conceba o conhecimento como 
instrumento para compreensão e intervenção na realidade. E a criança deve se expressar e 
utilizar várias linguagens. Saber observar, propor, expor ideias, sentimentos e ações ajuda 
as crianças e os adolescentes a serem protagonistas e autores de suas histórias, 
aprendendo a fazer escolhas, tomar decisões e responsabilizar-se por suas ações.  

Avaliando teoricamente, o que estamos dizendo parece fácil. Mas, para colocar todas essas 
propostas e reflexões em prática, é necessário o envolvimento de todos os funcionários, 
cada um dentro de sua função, contribuindo no trabalho em equipe com o alcance dos 
objetivos propostos. Os resultados vêm com o empenho no trabalho em equipe e a 
valorização contínua é estimulada através das pequenas ações cotidianas, de acolhimento e 
fortalecimento dos vínculos afetivos essenciais na formação do ser humano.  

Infelizmente podemos recordar de momentos difíceis em 2017, na relação educador–  
adolescentes, nos momentos em que houve uma grande fragilidade nesta relação, com 
posturas equivocadas, inflexibilidade e falta de profissionalismo. Atribuímos esses 
momentos de retrocesso, em parte, a períodos longos de ausência da pedagoga no serviço, 
pessoa chave para mediar estas relações (houve excesso de faltas ao trabalho, e licenças 
médicas durante seu período de gravidez).  

Em função da presença fragmentada desta profissional e da resistência e desrespeito 
apresentado pela demanda atual de adolescentes nos serviços de acolhimento – fato 
discutido de forma ampla e aprofundada entre os serviços de acolhimento em reuniões de 
gestão – houve um momento em que se instalou, nesta unidade, uma situação caótica, que 
resultou no direcionamento de um olhar atento para a realidade específica vivenciada nesse 
momento: refletir sobre ações para novas intervenções profissionais na solução dos 
problemas.  

No reordenamento das ações – visando à maior qualidade no serviço em busca de atuações 
técnicas, profissionais e assertivas – foram realizados vários processos de reflexões 
individuais e grupais. Infelizmente ocorreram alguns desligamentos devido a posturas 
inadequadas de alguns profissionais, que chegaram ao seu limite e não conseguiram 
reiniciar nova atuação no contexto deste serviço de acolhimento. Já outros  profissionais 
conseguiram reconhecer a necessidade de mudança e, juntos, foram iniciadas intervenções 
para um novo ambiente institucional.  

Entendemos, felizmente, que essa fase crítica foi superada através de muito diálogo, 
mudança de conceitos, novas estratégias e elaboração de regras e combinados mais 
consistentes, prevalecendo maior comunicação da própria equipe. É certo que este 
processo é contínuo e permanente. E, dentro de um quadro de funcionários completo, bem 
integrado e empenhado, torna-se possível repensar metodologias e superar deficiências, 
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estabelecendo comunicação conjunta entre coordenação, equipe técnica e educadoras, com 
objetivos claros e definidos. 

Nesta realidade social em que vivemos hoje, muitas vezes fazer somente a nossa parte não 
será o suficiente. Temos que aprender a lidar com as frustrações a partir de pequenas 
ações no dia a dia e de nossos exemplos, como referência que somos. É necessário fazer 
da nossa participação social e política uma realidade. É imprescindível articular debate 
sobre os direitos de crianças e adolescentes, não apenas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS), mas também com outros Conselhos Participativos, como o Conselho 
Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal da Mulher, o 
Conselho Municipal de Integração Racial, o Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(COMDEMA), o Conselho Municipal de Esporte e Lazer (CMEL). Todas as políticas 
específicas compõem a conquista da cidadania ampla para cada uma das crianças, jovens e 
suas famílias. E, sendo competência de cada um desses conselhos é fundamental que 
façam investimentos efetivos e eficazes no aperfeiçoamento da vida em comunidade!  

Nesse sentido, a Associação de Educação do Homem de Amanhã (AEDHA), como 
mantenedora do SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA”, tem 
responsabilidades estatutariamente registradas e já implementadas, ou seja, a AEDHA já 
tem representação formal no CMAS, no CMDCA, no CMEL e no COMDEMA. 

Observemos, também, a ação do Gestor Público, no que diz respeito a reflexões sobre os 
abrigos. É importante registrar que política de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade esteve em pauta em numerosas reuniões, com o objetivo de aproximar as 
políticas de assistência social, educação, saúde para conhecer as demandas dos serviços 
de acolhimento procurando o estreitamento de parceria e demandas para a atuação das 
políticas. A construção deste espaço foi muito valiosa para a construção de alguns 
protocolos e fluxos de atendimentos, porém ainda não lograram o êxito necessário, pois há 
demandas de larga monta, numa expectativa imensa de união de esforços intersetoriais. 

Outras demandas construídas neste espaço foram levadas em reuniões agendadas pela 
Gestão com a Vara da Infância e da Juventude e o Ministério Público, objetivando o 
fortalecimento das ações para esclarecimentos de fluxos existentes na VIJ, em relação às 
etapas anteriores e posteriores à adoção dentro de cada processo individualizado. Além 
disso, é relevante destacar um nível de maior comunicação com o Ministério Público, na 
clareza de seu papel, evitando ações fragmentadas e fragilizadas pelos serviços.  

É necessário, também, intervir sobre o processo orçamentário, porque não se implementam 
políticas sem alocação de recursos. Falta ainda, neste processo, uma postura política. 
Nesse sentido, a sociedade civil organizada, no sentido de fazer valer o direito da 
participação social nos órgãos de controle social e assumir enfrentamento qualitativo frente 
aos governos, é capaz de produzir relevantes investimentos de recursos nas políticas 
públicas essenciais. 

No desenvolvimento de nossa atuação específica na Unidade I do SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA”, tivemos conhecimento da 
complexidade das diversas dinâmicas familiares e, ao longo das intervenções construídas 
por esta equipe técnica com os familiares, foi verificado que algumas delas apresentaram 
altíssimo nível de falta de recursos internos para realizar mudanças que possibilitem a 
reintegração familiar em um ambiente protetivo e de prevenção a violações de direitos.  
Outros familiares conseguiram realizar reflexão sobre os motivos do acolhimento e, no 
período do acompanhamento familiar, desenvolveram novas habilidades em suas dinâmicas 
familiares contribuindo para que a reintegração fosse possível.  
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Foram encontradas dificuldades na parceira com a rede de Proteção Social Especial de 
Média Complexidade, no que se refere ao acompanhamento familiar e à explicitação do 
papel de cada um frente às demandas das famílias. Neste sentido, foi verificada a 
necessidade de os serviços desta rede se apropriarem integralmente do histórico da família, 
envolvendo todo o núcleo familiar nos acompanhamentos sistemáticos, a fim de se 
ressignificarem os vínculos fragilizados e sua função protetiva. 

Outra situação observada no estudo psicossocial das famílias foi a dificuldade burocrática 
enfrentada nos encaminhamentos dos casos para a rede de Proteção Social Especial de 
Média Complexidade. Isso porque, até começar a ser referência de atendimento da família, 
várias mudanças ocorreram nos contextos familiares, entre as quais mudança de endereço 
ou a falta de definição sobre a quem caberia ser a referência de acompanhamento para 
algumas dessas famílias. Assim, muitas vezes a família permaneceu sem este 
acompanhamento até acontecer a definição: se as ações seriam demandadas para a 
proteção básica ou para a proteção de média complexidade. 

No estudo psicossocial com as famílias, muitas vezes esbarramo-nos com a burocracia do 
acesso às políticas públicas e, às vezes, com a própria ausência de recursos burocráticos 
para a garantia dos direitos. Destacamos as dificuldades do acesso à política habitacional, 
por exemplo, devido a critérios rígidos que não contemplaram as necessidades das famílias 
atendidas, direito básico essencial à dignidade humana.  

Quanto às famílias – sem estrutura interna mais consistente, sem conhecimentos práticos e 
sem atitudes adequadas para o atendimento e acesso a uma política pública – não 
conseguem reivindicar seus direitos e, muitas vezes, satisfazem-se com respostas 
inconsistentes dessas políticas. Nesse momento, cabe a esta equipe técnica orientar, 
refletir, estimular para que não desistam de lutar por seus direitos, para que o Estado 
cumpra seu papel de criar e efetivar políticas públicas que atendam as novas demandas da 
família para que elas consigam cumprir seu papel de pais e cidadãos com suas crianças e 
adolescentes.  

Com relação à Rede de Serviços da Saúde foi verificada – no estudo psicossocial com as 
crianças e adolescentes acolhidos e seus familiares – a necessidade do aumento de 
profissionais da equipe de Saúde Mental nos Centros de Saúde. Isso porque, visto o 
contexto em que estão inseridos, surgem histórias de vida perpetuadas por rupturas e 
violações de diretos. Com a ausência destes serviços na área de saúde, a equipe técnica 
tenta suprir a necessidades de atendimentos psicoterapêuticos com psicólogos voluntários 
que atendem nossos acolhidos em seus consultórios.  

O abrigo precisa ser um ambiente que preserve, resgate e possibilite às crianças e 
adolescentes encontrarem-se com a própria história, entenderem as dificuldades e 
acreditarem em sua capacidade de construir um novo projeto de vida, com mais autonomia.  

Com relação ao perfil das crianças e adolescentes atendidos no ano de 2017, foram 
constatados que muitos chegam apresentando prejuízos no desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social, advindos de contextos familiares que não estimularam a autonomia e o 
desenvolvimento necessários na faixa etária específica. Esses fatos foram observados, 
identificados e notificados através do instrumental "Marco Zero" que norteou nosso trabalho 
de estímulo e resgate do desenvolvimento dos atendidos.  

Outra característica observada nas crianças e adolescentes foi o atraso escolar com que 
chegam ao abrigo, devido à falta de acesso às escolas, em geral devido à negligência dos 
pais. A medida protetiva proporcionou, então, a assiduidade dos atendidos à educação 
formal e o estímulo para enfrentar os desafios decorrentes do 'déficit' escolar.  
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Outra característica verificada foi à ruptura dos vínculos familiares no processo da 
adolescência, fase bastante difícil para os adolescentes devido às mudanças físicas, 
emocionais, afetivas e sociais. O que foi verificado dificuldades em lidar com regras e as 
figuras de cuidados em um local que não era o ambiente familiar.  

Na construção do Plano Individual de Atendimento (PIA) junto às crianças e adolescentes  
atendidas com características citadas acima, a equipe técnica preocupou-se em entender a 
história de vida de cada um. E as relações estabelecidas pelos atendidos com seus 
familiares para a construção de vínculos e ações contemplaram a necessidade singular de 
cada um dos atendidos. Dessa forma, conforme cada caso, uns foram incluídos em 
atividades socioeducativas, outros já em atividades profissionalizantes, ou em atividades 
esportivas, musicais, psicoterapêuticas, escolares, serviços de convivência e fortalecimento 
de vínculos. Além disso ocorreu também a construção de novas perspectivas em seus 
projetos de vida, concretizando-se na transferência para a CASA LAR "CRER&SER" mantida 
pela própria AEDHA, ou a reintegração para a família de origem, ou o apadrinhamento 
afetivo, além de relações de vínculos com voluntários e comunidade. 

Considerando todas as situações de dificuldades e avanços que tivemos no ano de 2017, 
podemos afirmar e concluir que os objetivos propostos foram alcançados com o 
envolvimento e profissionalismo de todos da equipe em busca pelo melhor desenvolvimento 
dos acolhidos com a melhor alternativa de inclusão social.  

Foi uma tarefa com a qual todos se envolveram, num compromisso efetivo com a criança e 
o adolescente e seus familiares, que chegam, convivem provisoriamente e reconstroem 
suas histórias de vida através de nossas relações com eles.  

Desta forma, temos tranquilidade responsável e lúcida para afirmar que, num processo de 
construção permanente, conseguimos realizar, em 2017, a busca diária por um trabalho 
eficiente, efetivo e eficaz, do qual podemos nos orgulhar, ainda que saibamos, com muita 
clareza, que temos que aperfeiçoá-lo. 

“Se uma sociedade valoriza suas crianças, ela deve cuidar de seus pais.” 

                                                                                           John Bowlby 

F)  IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 
APRESENTADAS NESTE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017.  
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ANEXO I 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – UNIDADE I 

 

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 763.201,17  Alimentação 89.607,84  Energia Elétrica 10.560,78  13° Salário 58.407,72  

  
Cartório / Correio 480,12  Água e Esgoto 1.291,08  Aux. Transp 66.759,48  

  Combustível   3.000,78  Água e Esgoto  3.367,12  Encargos  23.600,12  

  Copa e Cozinha  2.640,12  Manut automóvel 1.178,12  Férias 19.469,28  

  Gás 5.280,12  Med Ocupacional  1.708,80  FGTS 56.071,44  

  Higiene e Limpeza 4.800,45  Seguro Automóvel  936,78  FGTS 13º  4.672,56  

  Locomoção  6.600,45  Seguro predial  108,12  INSS 55.834,76  

  Manuteções 720,12  Serv Apoio Adm 10.113,52  IR 16.515,72  

  Mat. Man. Predial 2.400,12  Serv Manut Predial 127,12  Vale Aliment. 40.395,84  

  Mat. Escritório 1.440,78  Serv.Juridicos  3300.78  PIS 6.107,64  

  Mat.Farmacológico 4.200,12  Serv.Téc Espec.  1.200,78  PIS 13º Sal. 584,04  

  Mat.Pedagógico 6.087,12  Serviços Técnicos  4.801,12    

    Tarifa bancarias 14.514,12    

    Telecomunicações  5.761,12    

    Transp. Passag.  187,12    

SUBTOTAL 763.201,17  SUBTOTAL 124.557,83  SUBTOTAL 55.855,70  SUBTOTAL 348.418,60 

        TOTAL GERAL R$ 1.192.033,30  
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ANEXO 2 

REGISTRO FOTOGRÁFICO (D) 
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