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ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÂ 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVIVIO APARECIDA” – UNIDADE II 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

A) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO  

Proteção Social Especial de Alta Complexidade 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA” – UNIDADE II 

B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL “CONVÍVIO APARECIDA” – UNIDADE II é um 
serviço que 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 se encontrem 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 para 
a 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 (abrigo ou casa lar); 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 II tem como 
objetivo geral proporcionar acolhimento integral de crianças e adolescentes de zero a  
anos, sob medida protetiva de abrigo, em caráter excepcional e provisório, de acordo com 
as peculiaridades do segredo de justiça e da garantia do direito à convivência familiar e 
comunitária, sendo todos encaminhados por determinação do Poder Judiciário e/ou, em 
casos de risco iminente, pelo Conselho Tutelar do Município. 

Ao final de 2017, entre os objetivos alcançados pela Unidade II do “Convívio Aparecida”, 
destacam-se: 

 09 (nove) reintegrações à família de origem; 

 08 (oito) reintegrações à família de origem extensa;  

 03 (três) transferências para Casa Lar UNIASEC; 

 01 (uma) transferência para o Serviço de Acolhimento Familiar “ConViver” e 

 01 (uma) reintegração a família substituta. 

Paralelamente, foram atingidos os seguintes objetivos: 

 Desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, despertando a autonomia, 
liberdade de expressão e senso crítico. Engajamento e pertencimento na 
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comunidade local, agregando valores e no exercício da cidadania; Protagonismo 
Juvenil; 

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

 Maior pertencimento na comunidade e o despertar de potencialidades através do 
esporte ex: natação, o que fortalece o autocontrole, autoestima, concentração e 
disciplina;  

 Atendimentos específicos proporcionados às demandas existentes ex: atendimento 
cromoterapia (todos os usuários), atendimentos complementares de Fonoaudiologia, 
Terapia (Maria Eduarda, Kathleen, Karolainy, Alan), sala de recursos (Weverton), 
APAE Deficiência intelectual (Karolainy e Weverton); 

 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 higiene 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 a casa pela participação nas tarefas. 
Cobrança diária com a supervisão e referência das educadoras; 

 Fortalecimento dos vínculos afetivos familiares ressignificando seus papéis, 
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 e empoderadas de seu papel, com maior autonomia e 
senso crítico de seus direitos e deveres na sociedade; 

 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 tecnicamente com maior apropriação da função, no serviço de 
acolhimento. A Elaboração o Instrumental PDI (Plano de desenvolvimento individual), 
que mensura o desenvolvimento e suas particularidades de forma individual de cada 
criança de adolescente;  

 Fortalecimento a qualificação do profissional do serviço de acolhimento diante de sua 
complexidade e a valorização pessoal diante do reconhecimento da necessidade de 
capacitação e consequente maior valorização profissional;  

 Analisado de forma positiva pelos funcionários e instituição, o momento de avaliação 
e escuta individual, tendo como objetivo mensurar o nível de satisfação em relação 
ao serviço e a instituição, provocando alguns questionamentos e possíveis 
mudanças que poderão ser revistas e beneficiadas pelo serviço; 
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 Voluntários com foco na necessidade do serviço, contribuindo para qualificação do 
atendimento e suprindo deficiências com sua parceria, ex: 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 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 20 

Usuários atendidos em 2017 36 

 

FORMAS DE ACESSO Nº DE USUÁRIOS 

Vara da Infância e Juventude 21 

Conselho Tutelar Ø 

Transferência de outro Serviço de Acolhimento 02 

Casa Betel 13 

Serviço de Abordagem Social de Rua Ø 

Polícia Militar Ø 

Policia Civil Ø 

Guarda Municipal Ø 

Espontâneo Ø 

Outros (especificar) Ø 

B.3)  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

RECURSOS HUMANOS COM AÇÃO EXCLUSIVA NO SERVIÇO 

NOME 
ESCOLA- 
RIDADE 

FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REGIME 

TRABA 
LHISTA 

ADMISSÃO 
DEMISSÃO 

Ana Paula Martins da Silva Superior Pedagogia Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 17/02/2014 

Antônia Machado da Silva Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 15/08/2016 

Célia Maceno Borges Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 01/10/2015 

Creusa da Silva Vieira Prado Superior Pedagogia Pedagoga Pedagoga 40 CLT 15/01/2016 

Conceição Aparecida de Araújo Superior Inc. Superior Inc. Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 18/06/2013 

Deise Aparecida Costa Vieira Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 
12/09/2017 
10/10/2017 

Fernanda Ap. de Souza Frade Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 18/01/2013 

Gislaine Cristina da Silva Campos Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 
18/03/2015 
23/05/2017 

Juliana Maria Thomaz Joaquim Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 13/11/2017 

Leilde Araújo dos Santos Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 11/09/2012 

Lidiane Souza Toledo Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 15/08/2016 

Lúcia Helena Ap. Vasconcelos Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 17/03/2014 

Márcia de Oliveira Souza Jesus Ensino Médio Ensino Médio Cozinheira Cozinheira 40 CLT 
17/11/2016 
11/07/2017 

Maria de Lourdes Ferreira Superior Pedagogia Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 
15/01/2016 
21/07/2017 

Maria Elianes dos Santos Silva Ensino Médio Ensino Médio Monitora Monitora 40 CLT 19/08/2011 

Marta Aparecida Xavier Passinho Ensino Médio Ensino Médio Aux.Serv.Ger. Aux.Serv.Ger. 40 CLT 
17/07/2017 
11/10/2017 

Nancy Mara Fonseca Superior Serviço Social As. Social As. Social 30 CLT 01/04/2014 

Nilda Maria dos Santos Monteiro Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 03/07/2015 

Norma Bezerra dos Santos Ensino Médio Ensino Médio Aux.Serv.Ger. Aux.Serv.Ger. 40 CLT 07/11/2017 
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Raquel Dian Pigatto Politano Superior Psicologia Psicóloga Psicóloga 30 CLT 01/11/2013 

Rita Maria da Silva Santos Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 17/11/2016 

Maria Rosa de Oliveira Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 08/04/2013 

Roseli dos Santos Ens.Fund. Ens.Fund. Aux.Serv.Ger. Aux.Serv.Ger. 40 CLT 17/09/2007 

Silvia Regina Araújo Stancatti Superior + Espec. Superior + Espec. Coordenadora Coordenadora 40 CLT 07/10/2010 

Tatiana Ap.Lima de Oliveira Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 09/05/2016 

Vani Lima Vieira Almeida Fund. Completo Fund. Completo Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 01/12/2009 

Vanessa Cristina Lourenço Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 15/08/2016 

Valdene Maria Gerônimo da Silva Ensino Médio Ensino Médio Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 01/09/2014 

Vera Lúcia de Oliveira Ensino Médio Ensino Médio Aux.Serv.Ger. Aux.Serv.Ger. 40 CLT 15/10/2015 

Vera Lúcia Melo dos Santos Ensino Médio Ensino Médio Cozinheira Cozinheira 36 CLT 01/04/2016 

Vicentina P. Brito Mascarenhas Ens.Fund. Ens.Fund. Aux. Des. Inf. Aux. Des. Inf. 36 CLT 22/07/2008 
 

VOLUNTÁRIOS – DIRETORIA EXECUTIVA 

NOME 
ESCOLA- 
RIDADE 

FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REG. 
TRAB. 

ADMISSÃO 
CESSAÇÃO 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Superior  Letras 
Titular  

Cons. Fiscal 
Titular  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/206 

Eduardo Antônio A. Silva Superior Pedagogia 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Suplente  

Cons. Fiscal 
Eventual Vol. 15/05/2016 

José Cardoso de Souza Ensino Médio Ensino 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 Novaes Rodriguez 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 Ensino Médio Ensino Médio Secretário Secretário Eventual Vol. 15/05/2016 

Sara Valadares R. dos Santos Ensino Médio Ensino 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 Ensino Médio Ensino Médio 1ª  Tesoureira 1ª  Tesoureira Eventual Vol. 15/05/2016 
 

VOLUNTÁRIOS COLABORADORES 

NOME 
ESCOLA- 
RIDADE 

FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

REG. 
TRAB. 

ADMISSÃO 
CESSAÇÃO 

Albertina Marton Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 01/06/2017 

Ana Cristina Pereira Ramos Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 06/09/2016 

Ana Paula Motta Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Anísio Raimundo Lourenço Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 02/10/2013 

Antônio José Soares dos Santos Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 02/10/2013 

Bruna Camila P. Pádua Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 09/10/2016 

Camila Leme de Souza Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 05/07/2017 

Carolina Knoll Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 17/01/2016 

Clebson Ferreira do Nascimento Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Cristiane Mazotti Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 22/09/2017 

Cristiane Reynaldo Marchi Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 21/08/2015 

Cristina Barros Cicone Superior  Superior  Voluntário Voluntário Mensal Vol. 11/02/2014 

Denis Clayton Alves Ramos Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 06/09/2016 

Ednéia Pietro Superior  Superior  Voluntário Voluntário 3h semanal Vol. 25/02/2013 

Elaine Cristine Costa Palandi Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 09/08/2016 

Fábio H. Possavi Tauros Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Flávia Bellazi Barbosa Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Geórgia Moreira Velho Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 20/09/2015 

Guilherme A.Fantinato Pereira Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Harisson Rosa Ensino Médio Ensino Médio Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 15/12/2016 

Juliana Franzo Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 30/06/2016 

Layna Cristina Rocha Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 30/08/2014 

Leandro Ribeiro Vieira Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 27/08/2014 



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  

5 

 

Lenita Karen Zanardo Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Leonildes Izabel de Lima Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 01/06/2017 

Lívia Sanches Calvi Augusto Superior  Superior  Voluntário Voluntário 1h  semanal Vol. 23/11/2017 

Luís Carlos Loureiro Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 02/10/2013 

Luiz Calmares Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 11/06/2015 

M 51 Publicidade Superior  Superior  Voluntário Voluntário Mensal Vol. 11/02/2014 

Maria Silvia Moreira Velho  Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 09/06/2012 

Mércia Lídia Leme dos Santos Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 08/05/2015 

Mônia Smiderle Superior  Superior  Voluntário Voluntário 3h semanal Vol. 20/12/2017 

Natalia Rodrigues Matinês Superior  Superior  Voluntário Voluntário 7h semanal Vol. 31/03/2012 

Odair José Schirmer Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Paula Sousa Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Paulo Henrique Pádua Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 09/10/2016 

Priscila Milan Lobo Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Rita Bueno Ferraz Camargo Superior  Superior  Voluntário Voluntário 4h semanal Vol. 14/07/2017 

Tais Pereira Leite Superior  Superior  Voluntário Voluntário Indefinido Vol. 09/10/2016 

Vera Lúcia Fantinato Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

Walter Barbosa Júnior Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 
26/05/2015 
14/02/2017 

Wilmar Figueiredo Bastos Superior  Superior  Voluntário Voluntário 2h quinzenal Vol. 26/05/2015 

A metodologia de formação utilizada no SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CONVÍVIO 

APARECIDA" – UNIDADE II basearam-se em princípios da participação coletiva e de conquista 
de autonomia.  

Diante da peculiaridade do trabalho nos espaços institucionais de acolhimento, mesmo que 
o foco primordial das ações exercidas sejam as crianças e adolescentes acolhidos, 
estabeleceu-se uma metodologia em que foi dedicado tempo expressivo à equipe 
operacional da casa, através de ações sistemáticas com as educadoras, equipe técnica, 
cozinheiras e auxiliar de limpeza, entre as quais escuta individual, escuta coletiva, reunião 
na unidade executora, intervenções e encontros formativos internos e externos, os quais 
beneficiam significativamente os acolhidos, com reflexos diretos na qualidade dos cuidados 
a eles oferecidos.  

Por ser um processo participativo e para que fosse efetivo, foi necessário ter disposição, 
interesse e flexibilidade para lidar com mudanças, diferentes opiniões, percepções, 
convicções e conhecimentos efêmeros devido à complexidade das demandas.  

“Não há vida sem correção, sem retificação”.                                                                    
Paulo Freire 

Nesse sentido, a formação foi compreendida como um espaço de encontro, de diálogo e 
experiência, em que os profissionais encontraram oportunidade de conhecer, esclarecer e 
se posicionar diante da dinâmica dos objetivos institucionais e dos casos específicos das 
crianças e adolescentes. 

Acreditamos que a formação é a possibilidade de estabelecer uma postura de neutralidade à 
frente dos desafios do cotidiano e das próprias emoções, visando a um olhar reflexivo sobre 
o trabalho, além de proporcionar subsídios para qualificar a prática de cada profissional. 

Com esta perspectiva, a melhoria do trabalho prestado no serviço de acolhimento 
dependeu, entre outros fatores, de uma adesão aos parâmetros previstos na atual 
legislação. Isso não quer dizer que seguíssemos automaticamente tais 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 
permanecer com uma postura individualista e conservadora de suas crenças, pois será 
inevitável reciclar-se para novos diálogos e conhecimentos mútuos.  

Assim, a Unidade II do SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CONVÍVIO APARECIDA", em 
2017, desenvolveu, por meio das atividades supracitadas, a identificação, a superação e a 
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prevenção da violência e/ou outras questões advindas da demanda social que estivessem 
presentes no acolhimento. 

Quanto à produção de conhecimento, no que tange à formação externa para os 
profissionais, foram disponibilizados pela AEDHA (a mantenedora), em parceria com a rede 
de apoio, encontros de capacitação/formação, englobando temas relativos à metodologia 
deste serviço como descrito na tabela abaixo. 

                 B.3.1) CURSOS E EVENTOS DE CAPACITAÇÃO EM 2017 

DATAS EM 2017 EVENTO LOCAL 
CARGA 

HORÁRIA 
FUNÇÃO DO 

PARTICIPANTE 

26/01 Grupo Nós – Projeto Fazendo História Hotel Vila Rica 03h 
Educadora e 
Adolescente 

27/01, 23/02, 30/03, 27/04, 
25/05, 22/06; 06/07 e 20/07 

ESPAÇO TRANSFORMA 
Formação para Coordenadores         

AEDHA 64h Coordenadora 

27/01 
Oficina  

“Acolhimento Familiar e 1ª Infância” 
Inst. Fazendo 
História/SP 

04h Pedagoga 

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

acolhimento é família ou não”. 
CAPS Carretel 03h Coordenadora e 

Pedagoga 

05/04 
Troca de Saberes: 

Diálogos na Rede de Acolhimento CAPSij 
Salão Vermelho 

PMC 
03h Coordenação 

26/04 Troca de Saberes 
“O desenvolvimento infantil e o papel do educador” 

FAC III 04h 
Coordenadora, 

Psicóloga e 
Educadora 

11, 18 e 25/05 Diversidade e Resiliência CEFORTEPE 12h Pedagoga 

24/05 
Troca de Saberes 

“A adolescência e suas singularidades” 
FAC III 04h 

Coordenadora e 
Educadoras 

 
05/07 

Troca de Saberes 
 “Efeitos de Violência e Privação de Direitos em Crianças 

e Adolescentes em Acolhimento Institucional” 

FAC III 04h 
Pedagoga e 
Educadora 

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

07/08 
Seminário Defensoria Pública 

“Diálogo sobre o direito de ser mãe” 
EE.Culto à 

Ciência 
08h 

Equipe técnica e  
Educadora 

 
15/08 

 
Seminário Alta Complexidade 

 
Teatro Ima 

Cultural 

 
08h 

Coordenadora, 
Educadora e 

equipe técnica 

16 e 17/08 Oficinas – Seminário Alta Complexidade Lar Lutherano 16h 
Educadoras, 
pedagoga e 

coordenadora 

04/09 
Captação de Voluntários – Novo Patamar Plataforma 

Transforma 
Obra São João 

Bosco 
02h Coordenadora 

28/09 Seminário “Infância e Subjetividades” SESC 08h Psicóloga 

03, 10 e 17/10 Boas Práticas – Habilidades Culinárias Mesa Brasil 09h Cozinheira 

04/10 Treinamento SIGM Sede C.T. 03h Coordenadora 

05/10 
Troca de Saberes:  

“Manejo em situações difíceis” 
FAC III 04h 

Coordenadora, 
Pedagoga  

10/11 
"De que nos fala o adolescente em acolhimento 

institucional" 
São Paulo 06h Psicóloga 

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

possibilidades e estratégias” 
Auditório IMA 08h Assistente Social 

07 e 08/12 
Congresso Latino Americano de Comunidades 

Terapêuticas “Drogas” 
Expo Dom 

Pedro 
14h Assistente Social 

TOTAL DE HORAS EM CAPACITAÇÕES  195 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 de estar com televisão/DVD (entretenimento) 

 01 sala de multiuso acoplada à sala de estar (livros e brinquedos pedagógicos) 
nesse mesmo espaço contém uma lareira,  

 01 refeitório (para as refeições diárias); 

 01 Cozinha com armários planejados, fogão industrial, 02 refrigeradores duplex, 01 
freezer 

 01 dormitório com suíte, para as meninas com faixas etárias de 09 a 13 anos de 
idade  

 01 dormitório com suíte para as crianças com faixas etárias de 02 a 06 anos, (ambos 
com armários individuais para guardar os pertences pessoais) 

Área Externa: Térreo  

 Entorno da casa todo avarandado;  

 01 lavanderia para lavagem e secagem de roupas, com armário para o 
armazenamento dos produtos de limpeza e conservação dos espaços;   

 01 área de serviços com 01 armário para as colaboradoras guardarem 
individualmente seus pertences  

 01 Banheiro exclusivo para funcionários, em adaptação; 

 01 edícula com dois andares com banheiro exclusivo e com 03 armários, sendo 1º 
para guardar individualmente brinquedos novos e demais pertences das crianças; 2º 
para medicações somente os que serão ministrados; 3º para materiais pedagógicos 
e materiais do projeto “Fazendo Minha História” a qual está sendo utilizada 
provisoriamente para o projeto com a elaboração de álbuns com fotos/relatos e 
leitura de livros infantis); 

 02 espaços nas laterais, sendo um para refeitório externo com armários e pia de 
duas cubas e churrasqueira, noutra lateral com brinquedos diversos para recreações.   
 

Piso Superior:  

 Sala para coordenação e equipe técnica (para as reuniões de equipe técnica, 
atendimento individualizado aos colaboradores e local para arquivos de prontuários); 
com banheiro exclusivo 
 

 

 

 



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  

8 

 

 

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 de autonomia e de 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 humana 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. 

Por tudo isso, são as crianças e os adolescentes as vítimas mais frequentes das expressões 
da violência, isso explicado, 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 ou fragilidade da 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 INSTITUCIONAL "CONVÍVIO APARECIDA" – UNIDADE II, acolhendo 
as demandas de crianças e adolescentes,  desenvolveu neste ano de 2017, estratégias de 
sensibilização e autonomia para seus usuários, com o intuito de que tenham incentivos e 
desejos de ressignificar suas histórias e exercerem cidadania com dignidade em suas vidas. 

Em função disso, com base no projeto político pedagógico que estimula a participação 
coletiva e o protagonismo social, provocamos efetivação e participação dos usuários em 
tomadas de decisão, escolhas, ações e projetos, envolvendo todos neste processo 
educativo desde a equipe de funcionários, até voluntários, crianças, adolescentes e seus 
familiares.  
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Vale ressaltar que isto não foi tarefa fácil, pois os interesses dos adolescentes são 
efêmeros. Entretanto, diante do contexto, buscou-se compreender a aptidão de cada sujeito 
de maneira singular, levando em consideração as características pessoais de cada 
individuo, bem como a ambivalência de seu interesse e desejo.  

Tendo por princípio valorizar a ideia do protagonismo do sujeito, procuramos centralizar o 
adolescente como ser fundamental na prática educativa, participando de todas as fases 
deste aprendizado na elaboração do seu protagonismo, na execução e avaliação das ações 
propostas e resultados.  

O objetivo pretendido foi que o acolhido tivesse estímulo para sua participação social e 
comunitária, contribuindo não apenas com o desenvolvimento pessoal de cada um. Buscou-
se promover a formação de indivíduos autônomos, responsáveis e comprometidos 
socialmente, com princípios, valores e ética, para a contribuição de uma sociedade mais 
íntegra.  

“Tendo em vista que, no atendimento das famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, há uma diversidade de profissionais que trabalham com intuito de que 
ocorra a manutenção dos vínculos familiares e comunitários, e que no processo de 
empoderamento se faz necessário a mediação de agentes externos que contribuam no 
fortalecimento dos sujeitos, é nossa intenção apreender como o papel desses profissionais é 
importante para que as famílias sejam fortalecidas e, ainda, como a rede sócio-assistencial 
passa a ser relevante no atendimento das famílias. No tocante ao processo de 
empoderamento entende-se que o mesmo pode favorecer a efetivação das políticas sociais 
numa perspectiva emancipatória, e não de clientelismo e subalternidade. De idêntica forma, 
as políticas sociais devem ser trabalhadas na perspectiva de atendimento de direitos e 
necessidades dos sujeitos, mas, sobretudo, é necessário que as mesmas sejam 
desenvolvidas a partir da perspectiva de que os sujeitos têm capacidades e potencialidades 
que podem e devem ser desenvolvidas”. (RIZZINI ET AL, 2007). 

Ações desenvolvidas no decorrer de 2017, visando a despertar potencialidades e a 
valorização da autoestima, com vistas a novas perspectivas para um futuro próximo e 
promissor: 

AÇÃO RESULTADO / IMPACTO QTI// 

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

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

 

Rodas da Conversa (diária), 
Assembleias gerais; 

 Construção coletiva de regras de convivência e tomadas de 
decisão, além do respeito às individualidades e fortalecimento 
da autonomia; 

 
180 

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

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

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

 
169 

 
 
 

Oficinas de artesanato; 
Recreação pedagógica; 

 Satisfação ao aprender algo novo, a partir de desejo pessoal;  

 Valorização da autoestima através do conhecimento; 
capacidade de sonhar e fazer planos para o futuro, mesmo 
que momentâneos; 

326 

Academia de Karatê Bonfim 
Aula de Karatê, (para todos os atendidos); 

 Convivência na comunidade, importância ao bem estar, 
autoestima e satisfação da prática do esporte; 

08 

“Academia Opus” - Aula de Natação  
(07 vagas); 

 Convivência na comunidade, importância ao bem estar, 
autoestima e satisfação da prática do esporte; 03 
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Grupo de Jovens “Igreja Católica  (01 
adolescente)  
Igreja Batista “Catequizando / Lúdico” (12 
crianças); 

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

06 

Integração – Associação “Direito de Ser” 
(03 crianças); 

 Encerramento das Atividades – Reflexão do temo de 
convivência, e fortalecendo para as ações concretas; 

01 

“Projeto de Palma em Palma”;  Estimulo a cultura e dramaturgia, despertando a criatividade; 13 

Recreação Temática – “Grupo Fazendo 
Sempre” 

 Desenvolvendo valores, ética e cidadania; 
21 

Grupo Nós – Projeto Fazendo Minha 
História; 

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

01 

Trabalho de Cromoterapia (para todos os 
atendidos); 

 Auxilia no desenvolvimento neuropsicomotor; equilíbrio 
emocional, reduzindo a ansiedade, e o estresse; 

37 

 
TOTAL DE ATIVIDADES 765 

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 determinado no plano de ação deste 
serviço de acolhimento.  

Outros indicadores de monitoramento consistiram na gestão democrática e participativa 
dos usuários atendidos, ou seja, as crianças e adolescentes, seus familiares e os 
funcionários integrando o conjunto dos 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 criados espaços coletivos para ouvir as crianças e os adolescentes, seus 
familiares, como roda da conversa, verbalizações, atendimentos grupais, com o objetivo de 
estimular espaços de diálogo contínuo sobre rotina diária, convivência social e 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 técnicos e educadores 
diariamente. Além desta ação, também foram realizadas reuniões pedagógicas semanais 
para elaboração do planejamento e acompanhamento da execução das ações 
desenvolvidas, processando-se avaliação contínua, para analisar os resultados alcançados 
frente a ações propostas. 

Através deste procedimento, pudemos nos informar sobre ações, impactos e efeitos no 
contexto do serviço de acolhimento e nos participantes, no que concerne ao alcance de 
metas, recursos empregados, 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 dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade da 
AEDHA um questionário de avaliação do grau de satisfação dos funcionários deste serviço 
de acolhimento, objetivando aprimorar a qualidade do trabalho realizado nesta unidade 
através da coleta de informações, opiniões e sugestões. 

Também foram realizados com os educadores (no período de experiência) momentos de 
'feedback' sobre sua atuação junto às crianças e adolescentes e a execução de suas 
responsabilidades, oportunizando ao funcionários a possibilidade de avaliar seu próprio 
trabalho e seu modo de interagir com as propostas metodológicas da AEDHA. 
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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 do 
resultado dos 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 

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 Direito de Ser; 

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; 

 Discussão de casos e parceria; 

 Sagrado Coração de Jesus; 

 Obra Social São João Bosco; 

 Centro Comunitário Santa Lúcia; 

 CRAMI. 

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 II 

 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, Espaço Criativo). 

 Centro de Saúde Dr. Pedro Aquino 

 Policlínica I, II e III 

 APAE 

 Hospital Celso Pierro- PUCC 

 Unicamp 

 Hospital Ouro Verde 

 Hospital Mario Gatti 

 APAE 

 Consultas, exames médicos e ∕ou especialidades; 

 Acompanhamento pediátrico, psicológico, pronto atendimento, internações 
e procedimentos cirúrgicos; 

 Encaminhamentos de familiares a rede de saúde quando necessário. 

 Parceria com voluntários da especificidade de Psicologia, Fonoaudiologia 
e Dentista. 

Diária 
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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. André Fort / EE Prof. Hercy Moraes / CEI 
Jardim Encantado / EMEF Violeta Dória Lins. 

Diária 

Esporte  Karatê / Natação; Semanal 

Lazer através de voluntários 

 Cinema, circo e teatro;  

 Passeios em "shopping"; festas em 'Buffets'; lanchonetes; parques; 
chácaras; zoológico; 

 Utilização de praças próximas ao serviço entre outros: Pedreira, Taquaral, 
Bosque dos Jequitibás, SESC, entre outros; 

 

Mensal 

Cultura 
 Parceria de ingressos para apresentações teatrais, circenses, eventos 

gratuitos, cinema entre outros; 
Mensal 

Conselho Tutelar  Parceria técnica; Indefinida 

Fundação FEAC (Federação das Entidades 
Assistenciais de Campinas) 

 Subsídio financeiro e assessoria técnica Indefinida 

Instituto de Segurança Alimentar / ISA  Doação de frutas e verduras Semanal 

SESC – Mesa Brasil  Doação de Alimentos Indefinida 
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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 

 37 (trinta e sete) 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 631 (seiscentos e trinta e 

um) atividades internas e 176 (cento e setenta e seis) 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 (Grupo Voluntários do senhor Luiz 

Calamares) 

 Atividades Recreativas (Voluntários Grupo Fazendo Sempre - 

domingo/quinzenal); 

 Comemoração de Aniversários de forma individual; 

 Atividades “Datas Comemorativas (Grupo da Alegria, 

Empresas como Hunter Douglas, Cargil, Violão e Voz, M51 e 

grupos voluntários como Cristina Cicone, Janaína Eventos e 

Corrente do bem); 

 Oficinas, recreação e atividades pedagógicas diversas 

 Almoço Especial e Ceia (Natal e Ano Novo); 

 Cromoterapia 

 Dia da Beleza 

 

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 176 (cento e setenta e seis) atividades garantindo 

aos nossos acolhidos foram proporcionadas vivências 
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diversificadas e atividades pedagógicas e lazer 

 Passeios em bosques, parques, fazendas e clubes (Taquaral, 

Alemães, Jequitibás, Pedreira do Chapadão, Bosque dos 

Italianos, Parque das Águas, Bosquinho DIC I, 

 Clube Andorinhas, Fazenda Itauã/ Salto 

 Zoológico de Sorocaba, 

 Chácara Parque. Jambeiro, 

 Shopping' D.Pedro, 

 Chácara Satélite Íris, 

 Chácara dos Sonhos 

 Casa de Cultura Tainã 

 Clube dos Bancários e Clube da Bosch); 

Passeios Culturais, como: 

 Cinema, 

 Teatros Sotac, Castro Mendes, Shopping Parque das 

Bandeiras e Iguatemi, , Cia Santa, Teatro Maria Monteiro, 

Teatro FNAC “Exposição de Artes”; 

Diversos 

 Passeio "Projeto Dia Especial 

 Mc Donalds 

 Participação nas atividades das igrejas da comunidade 

 Salão de Beleza 

 Integração dom OSC – Direito de Ser 

 AEDHA “Projeto de Teatro de Palma em Palma 

 Academia de Karatê e Natação 

 

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; 

 Atendimentos técnico psicossocial e visitas domiciliares para 

aproximação, avaliação, podenrações e planejamento 

conjunto das ações; 

 Melhor atendimento da dinâmica familiar e identificar 

demandas, vulnerabilidades e potenciolaidades; 

 Estimulo o protagonismo das famílias no processo de 

mudança de sua história de vida; 

 40 (quarenta) atendimentos 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; 
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 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 

 218 Visitas monitoradas de famílias às criança acolhidas 

 12 Visitas permanência de dias consecutivos com famílias de 

origem e padrinhos 

 Participação efetiva de famílias de origem e extensa, rede 

significativa e padrinhos em atividades comemorativas; 

 10 Visitas entre irmãos acolhidos em outros serviços e/ou 

inseridos em família substituta; 

 67 ações de acompanhamento dos familiares no cotidiano do 

serviço e na vida escolar dos filhos 

Atendimento técnico individualizado 
às crianças e adolescentes.   Inserção e acompanhamento periódico às crianças e 

adolescentes na rede de saúde, com encaminhamentos de 

acordo com suas especificidades em especial saúde mental; 

 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 
Juventude 

Semestralmente  Este serviço conseguiu atingir o objetivo de manter o poder 

judiciário conhecedor de toda e qualquer situação referente à 

criança e adolescentes acolhido. 

 

Acompanhamento pedagógico 
individual e grupal. 

Diário Os 496 (quatrocentos e noventa e seis) atendimentos 

pedagógicos individuais e grupais; possibilitaram o 

acompanhamento e suporte a possíveis fragilidades detectadas 
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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 

 90% 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 92 (noventa e duas) reuniões para orientações 

individuais da pedagoga aos educadores, e foram realizadas 10 

(dez) reuniões gerais com toda equipe; 46 (quarenta 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. 
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 Visão menos estigmatizado em relação às práticas cotidianas 

em construção e cumprimento de regras; 

 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; 
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 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 

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

 

D) REGISTRO FOTOGRÁFICO (Vide anexo 2) 

 

 

 

 

E) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo BOFF, estamos vivendo uma crise generalizada, onde o descuido, o descaso e o 
abandono são seus sintomas mais dolorosos. Vemos hoje o descuido com as crianças do 
planeta, com os marginalizados, flagelados pela fome crônica e pela tribulação de "mil 
doenças", que já haviam sido erradicadas que, em decorrência do grande aumento 
populacional global, voltam com toda a sua força. As pessoas atualmente estão 
muito sozinhas, egoístas, medrosas e o que é pior, enterrando seus sonhos. 

 

O ano de 2017 foi marcado por grandes desafios para o serviço de acolhimento. Acolher 
crianças e adolescentes com faixas etárias diferenciadas (de zero a dezoito anos) em um 
mesmo espaço, definitivamente não é tarefa simples. A complexidade é tamanha que, às 
vezes, arriscamos a pensar que pareciam improváveis os resultados que almejamos. 

Entretanto, tudo começou com o sentimento, que nos fez sensíveis ao que estava à nossa 
volta, que nos faz gostar ou desgostar. E o sentimento nos uniu às coisas. E, se formos 
capazes de sentir, pudemos agir em prol da melhoria do “eu e do outro”. 

Nas ações de cuidado e proteção dos nossos acolhidos, alguns sentimentos foram 
fundamentais, tais como a ternura (sinônimo de cuidado essencial), o afeto (que devotamos 
às pessoas) e o cuidado (que aplicamos às situações existenciais). Esses sentimentos 
emergiram do próprio ato de existir no mundo com os outros. De fato, o ato de ternura 
irrompe quando o ser humano se descentra de si mesmo, sai na direção do outro, sente o 
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outro como outro, participa de sua existência e deixa-se tocar pela sua própria história de 
vida. 

Entretanto, promover a ressignificação de histórias de vida inclui também, em alguns 
casos, fazer mudanças para as quais nem sempre as crianças e adolescentes estão 
preparados. Assim, mesmo com o trabalho de que o serviço se dispõe a realizar com tanto 
afinco sobre as “chegadas e partidas”, ainda sim, fica o temor de transferências para 
outros serviços. 

Aí, quando se almeja pelo cuidado mais individualizado, também há “perdas e danos”, 
pois mais uma vez rompem-se vínculos e, consequentemente, revisitam-se os 
sentimentos de abandono e rejeição. Isso ocorre mesmo que todos estejam visando à 
especificidade de cada sujeito e a seu momento especial de vida.  

Para além disso, há a influência positiva de nossos parceiros voluntários que 
agregam em ações externas e internas, que se envolvem e promovem possibilidades 
diferenciadas para nossas crianças e adolescentes, oportunizando através de vivências 
oportunidades de renovação, de transformações para o bem estar de todos. 

Tais ações foram desenvolvidas pelo acesso a atividades de educação, cultura, esporte, 
lazer, agregando-se também a arte, que deixa brotar a criatividade de transformar o 
“medo” em coragem para novas perspectivas de experiência e crescimento.    

Atentamo-nos para a percepção de nossa natureza essencial, que engloba todos os 
profissionais, para então praticar o cuidado, num modo de ser essencial do ser humano.  

Isso nos fez pensar estratégias para uma nova prática de cuidados em nível ampliado ou 
próximo. Identificamos a necessidade de conversão de nossos hábitos cotidianos e políticos, 
privados e públicos, culturais e espirituais no sentido do respeito e preservação de tudo que 
existe e vive na origem e na história de cada uma de nossas crianças, adolescentes e seus 
familiares, no sentido de que o passado de cada um existe, como fato. Paralelamente, o 
presente fica sendo o exercício diário de aceitação, de elaboração e ressignificação 
daquelas atitudes que culminaram na desintegração de sua família. E o futuro passa a ser a 
perspectiva de que cada vida consiga se reintegrar, numa ambiência digna de direito para 
todo ser humano, com plena cidadania. 

O que fazer se, quando pensamos que tudo começa em “casa”, logo nos indagamos que 
casa é essa? O que fazer quando se questiona o que, de fato, é “sentimento”?  

A carícia é, fundamentalmente, a mão que toca, que afaga, segura, estabelece relação 
saudável, acalenta e traz quietude. Porém, é incongruente, que a mesma mão também 
espanque, moleste, trafique e, muitas vezes, é capaz de matar sonhos e fantasias de uma 
criança inocente ou de um adolescente que passa a acreditar que o ser humano não é 
confiável, tampouco seguro para construir relações saudáveis.    

Questões como estas acima emergiram largamente ao longo de 2017, com as dificuldades 
encontradas por técnicos, educadores e todos os envolvidos neste processo, na lida diária  
com demandas árduas ao emocional dos que estão à frente.  

De acordo com o perfil de acolhidos, seus grupos familiares apresentam-se cada vez mais 
sofridos em seus papeis e resistentes a mudanças de rupturas com o ciclo transgeracional 
de vulnerabilidade Tudo isso os impede de serem e de se sentirem seguros e confiantes de 
que são capazes de apreenderem e vivenciar o amor e assim o oferecerem aos seus filhos. 
Que aprendizagem e quantas mudanças para serem capazes de ensinar limites, regras, 
educação e, assim, evitar que seus filhos reproduzam as características familiares e as 
vivências tão difíceis que já lhes violaram direitos essenciais!  
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A convivência com essas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados 
contamina, de certa forma, em todos nós o contato com aquilo que nos parece mais 
assustador: a experiência de se sentir desamparado ou abandonado por quem mais 
amamos e confiamos.  Quando não, sentimos a impotência ao nos depararmos com a 
dificuldade sentida pela criança ou adolescente que, ao ser acolhido, necessita 
compreender e aceitar que sua nova realidade é composta por pessoas, lugares e hábitos 
totalmente novos, diversificados 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 lidarmos com ela. 

Com todos esse fatos e todas essas percepções, mesmo diante desse contexto de tanta 
gravidade, houve avanços significativos, não tão expressivos quanto pretenderíamos 
idealmente, mas que refletem grandes conquistas diante da complexidade. Nessas 
conquistas é que confiamos, pois fazem reverberar esperanças de um futuro promissor para 
nossas crianças e adolescentes, tão resilientes. 

No decorrer de 2017, histórias foram ressignificadas e seus objetivos alcançados, pois, 
tivemos os seguintes desligamentos: 

a) 19 (dezenove) reintegrações 
a. 09 (nove) para família de origem e  
b. 09 (nove) para família de origem extensa; 
c. 01 (um) retorno para  família substituta 

b) 04 (quatro) crianças (um grupo de irmãos) transferidas para outros serviços) 
a. Serviço Institucional – modalidade “Casa Lar” – Instituição UNIASEC  
b. Serviço de Acolhimento Familiar “ConViver” (na primeira infância) 

Registre-se que não houve adoção, mesmo diante do número de crianças destituídas do 
poder familiar, visto que não há pessoas habilitadas e interessadas no cadastro do judiciário 
para o perfil das mesmas. 

Com tudo isso, fique destacado também que – mesmo com as dificuldades enfrentadas pela 
mantenedora (destacando-se, sem dúvida, as questões financeiras) – foram honrados com 
afinco todos os seus compromissos. E, incansavelmente, foi priorizada a qualidade no 
atendimento às nossas crianças e adolescentes, nos diferentes segmentos que atende. A 
Associação de Educação do Homem de Amanhã zelou por sua história de cidadania 
responsável, por sua trajetória de credibilidade e confiança na prestação de serviços à área 
social, contribuindo significativamente para o crescimento sadio do município de Campinas. 

 

F)  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 
APRESENTADAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017  

 

 

PRESIDENTE: Maria Helena Novaes Rodríguez 

Campinas, 24 de abril de 2018  
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COORDENADORA TÉCNICA: Joana Ivete dos Santos Campoy 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO:  Silvia Regina  Araújo Stancatti 

Campinas, 24 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – UNIDADE II 

 

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 745.237,36  Alimentação 87.127,12  Energia Elétrica 9.708,12  13° Salário 59.574,40  

  
Cartório / Correio 712,12  Água e Esgoto 6.601,78  Aux. Transp 65.428,32  

  Combustível  3.110,12  Água e Esgoto  241,12  Encargos  22.600,78  

  Copa e Cozinha  2.789,12  Locação 57.411,60  Férias 18.524,76  

  Gás 4.178,12  Manut automóvel 727,12  FGTS 53.351,40  

  Higiene e Limpeza 4.881,12  Med Ocupacional  1.521,24  FGTS 13º  4.446,00  

  Locomoção  6.900,12  Seguro predial  1.241,12  INSS 62.392,44  

  Manutenções 3.410,12  Serv Apoio Adm 12.241,12  IR 14.836,92  

  Mat. Man. Predial 1.720,12  Serv Manut Predial 1.200,12  Vale Aliment. 37.230,60  

  Mat. Escritório 1.437,12  Serv.Téc Espec.  1.176,12  PIS 5.770,80  

  Mat.Farmacológico 4.322,10  Serviços Técnicos  2.768,12  PIS 13º Sal. 555,72  

  Mat.Pedagógico 1.183,56  Tarifa bancarias 14.420,06    

  Uniforme / EPI 300,00  Telecomunicações  5.887,12    
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    Transp. Passag.  1.740,12    

        

        

SUBTOTAL 745.237,36  SUBTOTAL 122.070,86  SUBTOTAL 116.884,88  SUBTOTAL 344.712,14 

        TOTAL GERAL R$ 1.328.905,24  
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ANEXO 2 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO (D) 
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EXTERNO 
 

 
 

 
 

 

 

"DE PALMA EM PALMA" 
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