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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

A) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL EXECUTADO 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

INCLUSIVO E INTERGERACIONAL "CIDADANIA HOJE" 

B) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL EXECUTADO E INFORMAÇÕES 
ESPECÍFICAS 

B.1) OBJETIVOS ALCANÇADOS:  

 Na perspectiva do objetivo principal, em 2017, foi alcançado o desenvolvimento da 
autonomia, de sociabilidades, o fortalecimento de vínculos sociais e familiares, 
prevenindo situações de vulnerabilidades e risco social, garantindo a convivência 
familiar e comunitária, considerado o enfrentamento do processo de exclusão social. 

Os objetivos específicos alcançados, no ano de 2017, foram: 

 participação dos responsáveis nos encontros com as famílias; 

 integração dos usuários como participativos na construção de nossa própria 
metodologia de trabalho; 

 participação e interesse dos usuários nas atividades propostas; 

 aumento significativo do atendimento à demanda reprimida; 

 participação assídua no grupo de artes manuais “Sinhá Ninha”, com 
emancipação e empoderamento das usuárias do grupo; 

 reconhecimento do Centro de Convivência "Cidadania Hoje" como espaço de 
valorização, referência, prevenção às diversas formas de violência e outras 
violações de direitos; 

 encaminhamento de adolescentes e jovens ao mundo trabalho através da 
Aprendizagem Profissional da AEDHA; 

 acesso dos atendidos à documentação civil (RG, CPF, título de eleitor), bem 
como serviços da rede socioassistencial tais quais educação, saúde, moradia e 
orientação jurídica; 

 manutenção da entidade como espaço de referência e participação, o que 
garantiu aos usuários a ampliação do universo informacional sobre o mundo do 
trabalho, trocas culturais e a experimentação de atividades e participação em 
eventos em locais geralmente pouco acessados por eles em Campinas, por 
meio de atividades externas de reconhecimento do território; 

 reconhecimento do trabalho, da educação e da formação profissional como 
direito de cidadania e desenvolvimento de conhecimentos sobre o mundo do 
trabalho e competências específicas básicas;  

 articulação com os equipamentos da comunidade para a prática de esportes de 
participação e lazer em eventos; 

 reconhecimento do processo de escolarização como valor imprescindível no 
processo socioeducativo, para ampliação de possibilidades, incentivando o 
desenvolvimento escolar na Rede de Ensino Regular, contribuindo para a 
inserção, a reinserção e a permanência do adolescente e do jovem no sistema 
educacional e no mundo do trabalho. 
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B.2)  PÚBLICO ATENDIDO: METAS 2017, USUÁRIOS ATENDIDOS EM 2017 E 
CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS 

 Adolescentes de 15 a 17 anos:  
 pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda;  

 egressos de medida socioeducativa de internação e em cumprimento de 

outras medidas socioeducativas em meio aberto;  

 participantes do programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e  

 adolescentes egressos ou vinculados a programa de combate à violência e 

ao abuso e à exploração sexual;  

 famílias com perfil de programas de transferência de renda;  

 com deficiência, em especial beneficiários de BPC;  

 fora da escola; em situação de acolhimento.  

 Jovens de 18 a 29 anos:  
 pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda;  

 em situação de isolamento;  

 com vivência e/ou negligência;  

 fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  

 em situação de acolhimento;  

 egressos de medida socioeducativa em meio aberto;  

 egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso 

e/ou exploração sexual;  

 egressos de medida de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA);  

 em situação de rua;  

 em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências.  

 Adultos de 30 a 59 anos:  

 pertencentes a famílias beneficiárias de programas de transferência de 

renda;  

 em situação de isolamento;  

 com vivência de violência e/ou negligência;  

 com defasagem escolar;  

 em situação de acolhimento;  

 vítimas e/ou vinculados a programa de combate à violência sexual;  

 em situação de rua;  

 em situação de vulnerabilidade em consequência de deficiências; 

 pessoas idosas: beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 

(BPC);  

 pertencentes a famílias beneficiárias de programas transferência de renda;  

 com vivência de isolamento por ausência de acesso a serviços e 

oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, 

interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.  
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 Formas de Acesso:  

O acesso ao SCFV / CCII "CIDADANIA HOJE" ocorreu: 
 por encaminhamento dos Centros Referência Assistência Social (CRAS); 

  por encaminhamento do Distrito de Assistência Social (DAS); 

 por encaminhamento da Proteção Social Especial (CREAS); 

 por atendimento a demanda espontânea; 

 por busca ativa; 

 por encaminhamento da rede socioassistencial e 

 demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

PÚBLICO ATENDIDO Nº DE USUÁRIOS 

Metas 2017 300 

Usuários atendidos em 2017 330 

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

FORMAS DE ACESSO Nº DE USUÁRIOS 

Procura espontânea 148 

CRAS e DAS 32 

Busca ativa 25 

Referenciamento de outros serviços da rede socioassistencial 78 

Referenciamento das demais políticas 12 

CREAS 26 

Órgãos de defesa de direitos 06 

Alta complexidade 03 

Outros: especificar:   

O acesso ao SCFV-CCII "CIDADANIA HOJE", mantido pela AEDHA, ocorreu regularmente 
através de estratégia de acolhida social estabelecida em uma série de etapas criadas para 
superar a demanda espontânea muito maior do que a capacidade operacional da instituição. 

Dessa forma, predominantemente, objetivou-se a receber os interessados de modo 
adequado e confortável em termos de horários, estrutura física disponível e recursos 
humanos organizados para oferecer acolhimento respeitoso e ético para com cada um. 

Etapa 1 Encontros Informativos referentes ao SCFV e Confirmação de interesse de participação no SCFV 

Etapa 2 Intervenção Familiar  

Etapa 3 Matrícula 

Etapa 4 Início das atividades 
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B.3)  RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS 

NOME ESCOLARIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO CARGO 
CARGA  

HORÁRIA  
SEMANAL 

REG. 
TRABA

-LHISTA 

ADMISSÃO/ 
DEMISSÃO 

Amanda Cristina F Donadon Pedrini  Sup.Completo Pedagogia Coord. Técnica Coord. Técnica 20h CLT 01/02/2008 

Anderson Luiz Lunardelli  Sup.Incompleto Letras Educador Social Educador Social 40h CLT 
02/02/2015 
02/02/2017 

Beatriz Stela Novaes Rodriguez Sup.Completo Letras 
Titular  

Conselho Fiscal 
Titular  

Conselho Fiscal 
eventual Vol. 

15/05/2016           
14/05/2018 

Bianca da Silva Ávida  Ens.Méd.Compl. Outros As. Administrativo As. Adm. Compras 22h CLT 01/092015 

Célia Maria de Souza Dias  Sup.Completo Letras As. Financeira As.Financeira 10h CLT 03/11/1992 

Clemílton Soares Cavalcante Ens.Méd.Compl. Outros Aux. Manutenção Aux. Manutenção 10h CLT 08/09/2016 

Eduardo A. Alcântara Silva Sup.Completo Pedagogia 
Suplente  

Conselho Fiscal 
Suplente  

Conselho Fiscal 
eventual Vol. 15/05/2016  

Elaine Cristina da Cunha Sup.Completo RH Analista RH Analista RH 10h CLT 
01/04/2013 
19/01/2017 

Gislene Ap.Morais da Cunha Ens.Méd.Compl. Outros As.Compras As. Compras 10h CLT 
01/11/2013 
24/01/2017 

José Cardoso de Souza Ens.Méd.Compl. Outros Vice Presidente Vice Presidente eventual Vol. 16/08/2016            

Karla Chiaradia Salomon  Sup.Completo Psicologia Psicóloga Social Psicóloga Social 30h CLT 01/10/2015 

Kelly Matarazzo Fahl  Sup.Completo Administração Anal. Admin. Anal. Admin. 06h CLT 17/03/2014 

Luzia Elisabeth F. Novaes Seccarelli Sup.Completo Direito 2ª Tesoureira 2ª Tesoureira eventual Vol. 15/05/2016        

Margarete Móz  Gobbo Sup.Completo 
Licenciatura 
Matemática  

Suplente  
Conselho Fiscal 

Suplente  
Conselho Fiscal 

eventual Vol. 22/11/2016         

Maria Eidi Soares de Oliveira  Ens.Fund.Compl. Outros Aux.Serv.Gerais Aux.Serv.Gerais 40h CLT 06/03/2013 

Maria Helena Novaes Rodríguez Sup.Completo Letras Diretora Presidente Diretora Presidente eventual Vol. 15/05/2016            

Maria Nunes Pereira da Silva Ens.Fund.Inc. Outros Cozinheira Chefe Cozinheira Chefe 10h CLT 01/04/1977 

Marli Benedita Alves de Lima Ens.Méd.Compl. Outros Aux.Serv.Gerais Aux.Serv.Gerais 40h CLT 01/07/2014 

Myrian Cassiano de Oliveira  Sup.Incompleto Pedagogia Orientador Social  Orientador Social  30h CLT 01/03/2016 

Nivaldo Alves Pereira  Ens.Fund.Inc. Outros Motorista Motorista  06h CLT 14/06/2005 

Pâmela Ariane Boaventura Ribeiro Ens.Méd.Compl Outros Orientador Social Orientador Social 30h CLT 15/03/2016 

Paulo César de Souza  Ens.Méd.Inc. Outros Vigia Vigia 36h CLT 26/09/2007 

Paulo Henrique Dias Sup.Completo Serviço Social Assistente Social Assistente Social 30h CLT 08/02/2011 

Rafael Thiago Barbieri Sup.Completo Eng. Florest. Anal. Projetos Anal. Projetos 40h CLT 08/04/2015 

Raphael Pompêo de Camargo Sup.Completo Economista 
Titular  

Conselho Fiscal 
Titular  

Conselho Fiscal 
eventual Vol. 15/05/2016            

Ricardo Antunes do Bem  Ens.Méd.Compl. Orient. Soc. Orientador Social Orientador Social 30h CLT 15/07/2016 

Roberta Cristina Carpino  Sup.Completo Psicologia Psicóloga Social Psicóloga Social 30h CLT  
02/02/2016 
17/11/2017 

Ronaldo do Carmo Sup.Incompleto Contabilid. Superv.Adm.Fin Superv.Adm.Fin 10h CLT 08/08/2014 

Rosa Maria Rodrigues Urbano Ens.Méd.Compl. Outros Secretária Dir.Exec Secretária Dir.Exec eventual Vol. 15/05/2016            

Rosangela Aparecida Felix da Silva  Ens.Méd.Compl. Outros Arte Educador  Arte Educador 15h CLT 27/07/2007 

Sara Valadares Ribeiro dos Santos Ens.Méd.Compl. Outros 
Suplente  

Conselho Fiscal 
Suplente  

Conselho Fiscal 
eventual Vol. 22/11/2016            

Silene Cristina Faustino Sup.Completo 
Educação 

Física 
As.Coord.  

Esporte e Lazer 
As.Coord.  

Esporte e Lazer 
20h CLT 04/02/2013 

Sônia Galletti Valença Ferreira Sup.Completo Pedagogia Rotinas Admin. Técn.Secretariado 10h CLT 15/04/2005 

Stefany Moura Brunace  Sup.Completo RH Analista RH Analista RH 10h CLT 17/02/2016 

Stephanie Lala Petransan Ferreira Sup.Completo Nutrição Nutricionista Nutricionista  06:66h CLT 
15/04/2014 
27/10/2017 

Tatiane Cusinato Dias  Sup.Completo Serviço Social Assistente Social Assistente Social 30h CLT 08/06/2016 

Vanessa Priscila Lopes Sup.Completo Pedagogia Pedagogia As.Coord. Ped. 20h CLT 
01/07/2014 
20/12/2017 

Walter Aggio Filho Sup.Completo Odontologia 
Titular 

Conselho Fiscal 
Titular 

Conselho Fiscal 
eventual Vol. 16/08/2016  

Zulmira França dos Santos Ens.Méd.Compl. Outros 1ª Tesoureira 1ª Tesoureira eventual Vol. 15/05/2016          
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B.4)  ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Território: G9 Amoreiras, Parque Itália e Vila Industrial 

Região: Sul - G9 

O atendimento às demandas formalizadas pela Rede Socioassistencial, neste ano de 2017, 
determinou o atendimento a outros bairros, fora de região específica.  

Em todos os casos, entretanto, os adolescentes e jovens atendidos apresentaram 
solicitações de CRAS, DAS ou outros documentos, todos em arquivo. 

Foram atendidos, conforme esse tipo de demanda, portanto, também: 

 Cidade Satélite Iris I, II, II,  
 DIC V,  
 Florence I e II,  
 Gleba B,  
 Jardim Campituba,  
 Jardim Campo Belo,  
 Jardim das Bandeiras,  
 Jardim Florence,  
 Jardim Itaguaçu,  

 Jardim Itatinga,  
 Jardim Maracanã,  
 Jardim Planalto de Viracopos,  
 Jardim Santo Antônio,  
 Jardim São Domingos,  
 Monte Cristo  
 Nova América,  
 Parque Fazenda,  
 Parque Oziel,  

 Parque Universitário,  
 Residencial da Paz.  
 Residencial Sirius e Bassoli,  
 Santa Cruz,  
 Santa Rosa,  
 Vida Nova,  
 Vila Georgina,  
 Vila Palmeiras,  
 Vila Vitória,  

B.5)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A 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 

No ano 2017, realizamos rodas de conversa e palestras com nossos usuários, participamos 
da Pré-Conferência da Assistência Social da região Sul do Município de Campinas e da 
Conferência Municipal da Assistência Social e de diversos debates.  

Em nossa metodologia de trabalho, refletimos com os usuários sobre a importância da 
participação nos espaços de discussão sobre Política Pública e outras temáticas, na 
perspectiva do protagonismo e do exercício da cidadania, conforme preconiza a Política 
Nacional de Assistência Social.   

As atividades desenvolvidas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram 
pensadas e elaboradas pela equipe de trabalho e Coordenação, Equipe técnica, 
Educadores e Orientadores Sociais com a participação ativa de nossos usuários, levando 
em consideração tanto a elaboração e opinião para planejamento das ações quanto a 
avaliação dos resultados.  

As avaliações realizadas com os usuários, possibilitaram reflexões sobre dados 
significativos, que promoveram mudanças de metodologia de trabalho, superando nossas 
dificuldades de evasão e desmotivação dos usuários atendidos. Sendo assim, as avaliações 
ocorreram em várias dimensões: com as famílias, com os jovens e adolescentes, adultos e 
idosos, através de pesquisa de satisfação, roda de conversa e encontros com a família.  

Dessa maneira, este serviço possibilitou a participação no planejamento das ações e 
avaliação das atividades e incentivo à participação comunitária, à apropriação de espaços 
públicos e ao protagonismo no território.  
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B.6)  DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO A ENTIDADE OU ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU A ARTICULAÇÃO EM REDE 

INSTITUIÇÃO / ÓRGÃO NATUREZA DA INTERFACE 
PERIODI-
CIDADE 

Rede Socioassistencial, CRAS, DAS SUL, 
CREAS SUL, Fundação Casa, COMEC, 
SETA e Judiciário. 

Referenciamento e contrarreferenciamento das famílias atendidas 
para rede socioassistencial do território, mediante identificação de 
demanda.  

Discussão de casos e intervenções em conjunto referente as 
famílias identificadas como público prioritário. 

Indefinida 

DAS SUL 

Parceria em reflexões sobre as políticas públicas e aprimoramento 
do trabalho. Participação no Grupo de Trabalho do Reordenamento 
do SCFV da região Sul; reuniões intersetoriais, da comissão da 
Proteção Social Básica, da Rede Juventude e da Formação com a 
rede de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos: 
Convivência no SUAS. 

Mensal 

CSAC Monitoramento das ações desenvolvidas. Mensal 

CMAS  

Comissões: Política e Legislação; 
Finanças e Orçamento; Interface e 
Articulação; Formação e Capacitação; 
Inscrição e Normas; Colegiado  

Parceria para articulação, monitoramento e espaço de discussão 
para construção de políticas públicas. 

Coordenadora da AEDHA está como conselheira representando a 
Sociedade Civil.  

Mensal 

CMDCA  

Comissões: Jovem Aprendiz; Prevenção e 
Defesa; VDCCA (Violência). 

Parceria para articulação e espaço de discussão de ações 
desenvolvidas nas políticas públicas de Assistência Social do 
município; mobilização dos profissionais e sensibilização da 
população sobre a violação de direitos das crianças e adolescentes. 

Mensal 

Centro de Saúde Faria Lima, CAPS SUL, 
Hospital Mário Gatti e outros 

Encaminhamentos, acompanhamentos e discussão de casos de 
famílias atendidas em conjunto. 

Mensal 

Habitação 
Encaminhamentos, acompanhamentos e discussão de casos de 
famílias atendidas em conjunto. 

Mensal 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e 
Fundo de Investimentos Esportivos (FIEC) 

Parceria e patrocínio do Projeto Aprendendo com o Esporte. Mensal 

Vara da Infância e da Juventude 
Parceria para reflexão de casos de violação de direitos e 
encaminhamentos (referência e contra-referência). 

Indefinida 

Conselho Tutelar e demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos. 

Parceria para reflexão de casos de violação de direitos e 
encaminhamentos (referência e contra-referência). 

Indefinida 

Associação Amigos do Projeto Guri e 
Secretaria Estadual de Cultura 

Disponibilização do espaço físico para a execução do programa e 
parceria para inclusão de usuários do SCFV-CCII. 

2 vezes/ 
semana 

Instituto de Segurança Alimentar (ISA) 
Parceria através da a Secretaria Municipal de Cidadania, 
Assistência e Inclusão Social; realizam a doação de alimentos. 

2 vezes/ 
semana 

Programa Recomeço Família 

Parceria com o programa Recomeço Família para assistência a 
familiares de dependentes químicos inseridos no SCFV-CCII. 
Oferece grupos terapêuticos, palestras psicoeducativas e sessões 
de terapia breve, que acontecem no espaço físico da AEDHA. 

Semanal 

Mesa Brasil SESC 
Parceria na promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de 
vida, realizam a doação de alimentos através de parceiros. 

Semanal 

Serviço Social do Comércio (SESC) 
Parceria em atividades esportivas, culturais e formação continuada. 
Disponibilização de vagas para oficina de teatro aos usuários do 
SCFV-CCII da AEDHA. 

Semanal 

Secretaria Municipal de Cidadania, Parceria para cofinanciamento do projeto e monitoramento das Mensal 
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Assistência e Inclusão Social (SMCAIS), 
Controladoria Setorial de Avaliação e 
Controle (CSAC) e Sistema Integrado de 
Governança Municipal (SIGM). 

ações desenvolvidas. 

Clínica Escola PUC, UNIP e Centro de 
Formação e Assistência à Saúde (CEFAS) 

Encaminhamento para psicoterapia. Mensal 

Rede Pública de Ensino:  

Centro Mun. de Ensino Supletivo Modular; 

E.E. Guido Segalho;  

E.E. José Maria Matosinho;  

E.E. Pierre Bonhomme  

E.E. Professor Antônio Vilela Junior;  

E.E. Sebastião Ramos Nogueira,  

E.E. Vitor Meireles;  

EMEF Professora Geny Rodriguez  

e outras 

Parceria com as escolas para discussão de caso e  

conhecimento da dinâmica escolar do usuário 
Mensal 

Centro de Apoio a Mulher Operosa 
(CEAMO) e Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) 

Encaminhamentos para atendimento especializado a mulheres 
vítimas de violência. 

Indefinida 

B.7)  ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 
METODOLÓGICAS DESENVOLVIDAS, PERIODICIDADE E 
RESULTADOS/IMPACTOS ALCANÇADOS 

ATIVIDADES E 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

DESENVOLVIDAS 

PERIODI 

-CIDADE 
RESULTADOS / IMPACTOS ALCANÇADOS 

Identificação de 
demanda para 
atendimento 
socioassistencial 

Semanal 
Prevenção e redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social na 
comunidade e para o aumento de acesso a serviços socioassistenciais. 

Atendimento e 
Orientação  

Psicossocial 

Diária 

Prevenção de situações de risco da comunidade, contribuindo para o 
fortalecimento de vínculos, visando à melhoria da qualidade de vida e a 
participação social do usuário e suas famílias;  

Conhecimento das instâncias de denúncias e recursos no caso de violação de 
direitos;  

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

Acesso a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação dos seus direitos e 
deveres para sua formação cidadã;  

Segurança de acolhida.  

OBSERVAÇÕES: Houve discussão de casos com a rede socioassistencial 
(COMEC, Serviço de Saúde Candido Ferreira, CREAS Sul, Conselho Tutelar, 
Vara da Infância), por demanda dos casos atendidos.  

Visita Domiciliar Mensal 

Aproximação do público que atendemos e compreensão do contexto familiar; 

Redução dos índices de violência;  

Fortalecimento dos vínculos comunitários no território;  

Acesso a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação dos seus direitos.  

OBSERVAÇÃO: A proposta de realização das visitas domiciliares era semanal, mas 
por demanda de atendimentos internos alterou-se para mensal. 
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Encontro com famílias Bimestral 

Ampliação do número de usuários que conheçam as instâncias de denúncia e 
recurso em caso de violação de seus direitos;  

Ampliação de participantes na vida familiar e comunitária com informação sobre 
seus direitos e deveres;  

Participação das famílias no planejamento e avaliação das ações Institucionais; 

OBSERVAÇÕES: Os encontros foram realizados bimestralmente e não 
mensalmente, como propusemos. Esta opção veio das famílias atendidas por 
motivo de demanda de trabalho. Em todas as reuniões realizadas tivemos por 
volta de 80% de participação das famílias, um número bastante significativo.  

Reunião de equipe 
técnica e educadores 
para discussão de casos 

Semanal 

Qualificação da atuação dos profissionais;  

Reflexão de cada situação vivenciada;  

Prevenção e redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade, seu 
agravamento ou reincidência.  

OBSERVAÇÕES: As reuniões foram efetivas. Os educadores passavam os casos 
com antecedência ao técnico para averiguação, através de formulários 
específicos, e houve a discussão posterior através da demanda já atendida e 
encaminhamento e acompanhamento com a rede socioassistencial.  

Roda de Conversa 
Interativa 

Semanal 

Construção efetiva de momentos de reflexão, planejamento e organização das 
atividades;  

Avaliação do processo de desenvolvimento dos usuários e do trabalho 
desenvolvido;  

Capacitação dos profissionais para a qualidade no atendimento ao usuário.  

OBSERVAÇÕES: As reuniões foram efetivas. Realizamos interação com a rede 
socioassistencial que desenvolve CCII, para troca de experiências. 

Reuniões de Equipe 
Técnica e Coordenação 

Semanal 

Qualificação do processo de gestão; 

Integração da equipe de trabalho;  

Ampliação da tomada de decisão, avaliação, expressão de opiniões e 
planejamentos de ações. 

Oficina de Ecologia 
Urbana  

04 
(quatro) 
oficinas 

por 
semana 

Quantitativos: 

 Realização de oficinas para duas turmas (manhã e tarde) por semana, por 
dois meses totalizando 32 (trinta e duas) oficinas: 

o Mensuração através de ficha de plano de atividades e lista de 
frequência; 

 Atendimento a 332 (trezentos e trinta e dois) usuários do SCFV “Cidadania 
Hoje”: 

o Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de 
frequência; 

Qualitativos: 

 Identificação e compreensão das relações entre os recursos naturais (água, 
solo, ar, animais e vegetais) e o cotidiano urbano, estimulando a percepção 
da importância do homem na transformação do meio em que vive e os 
impactos que têm causado à natureza: 

o Verificação através de questionários de percepção inicial do projeto. 

 Envolvimento da comunidade no diagnóstico das questões socioambientais. 

o Verificação através de questionários aplicados à comunidade local. 

OBSERVAÇÕES: O usuário sentiu-se integrante, dependente e agente 
transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações 
entre eles, contribuindo ativamente através do protagonismo juvenil, auto-
organização, senso crítico e aumento do repertório cultural; 

o Verificação através das propostas de ações para a sustentabilidade da 
cidade (destinação correta dos resíduos, uso consciente da água, 
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valorização da fauna e flora regional) 

 Promoção de atividades dinâmicas e interativas, que contribuíram para a 
criação e internalização de hábitos, comportamentos e atitudes éticas tanto 
no âmbito das funções intelectuais, afetivas e operacionais como no 
desenvolvimento de estruturas mentais no processo de formação integral do 
ser humano.  

o Verificação através do caderno “diário de bordo” no qual os usuários 
relatam, a cada oficina, suas percepções das ações executadas. 

Oficina Conhecendo 
Campinas  

 

04 
(quatro) 
oficinas 

por 
semana 

Quantitativos: 

 Realização de oficinas para duas turmas (manhã e tarde), totalizando 16 
oficinas em um mês: 

o Mensurados através de ficha de plano de atividades e lista de 
frequência; 

 Atendimento a 332 (trezentos e trinta e dois) usuários do SCFV “Cidadania 
Hoje”: 

o Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de 
frequência. 

Qualitativos: 

 Conhecimento e identificação do leque de opções turísticas ofertadas pelo 
município, assim como estímulo à utilização desses espaços pelos 
usuários, seus familiares e comunidade: 

o Verificação através questionários de percepção inicial do projeto. 

 Envolvimento dos usuários no levantamento e propositura de locais através 
de suas vivências e conhecimentos inerentes, contribuindo ativamente 
através do protagonismo juvenil, auto-organização, senso crítico, trabalho 
em grupo e aumento do repertório cultural; 

o Verificação através do roteiro de visitas elaborado pelos usuários 
(Jardim Botânico, Parque Ecológico, Parque das Águas, Pedreira do 
Chapadão, Lagoa do Mingone, UNICAMP, Torre do Castelo, Joaquim 
Egídio, Campinas 'Shopping', Sítio Guaraúna). 

 Promoção de atividades dinâmicas e interativas, que contribuíram para a 
criação e internalização de hábitos, comportamentos e atitudes éticas tanto 
no âmbito das funções intelectuais, afetivas e operacionais como no 
desenvolvimento de estruturas mentais que enriquecem o processo de 
formação integral do ser humano. 

o Verificação através do caderno “diário de bordo” no qual os usuários 
relatam, a cada oficina, suas percepções das ações executadas. 

Oficina de Esporte e 
Lazer de participação  

 

Período 
de janeiro 

a 
abril/2017 

 

Quantitativos:  

Atendimento a 04 (quatro) grupos no período da manhã e à tarde, contemplando 
duas vezes na semana da oficina, com duração de 1h10min, totalizando 08 (oito) 
oficinas no mês. 

 Alcançamos 32 participantes no período da manhã e 27 participantes no 
período da tarde, totalizando 882 atendimentos no período de janeiro a 
abril/2017 dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, através das oficinas de esporte, ampliar o repertório das 
práticas de esporte de participação e lazer em suas diversidades culturais, 
trazendo novas experimentações para o cotidiano dos adolescentes e 
jovens atendidos, estimulando a prática de atividades físicas e esportivas 
como hábito de tempo livre e acesso aos espaços públicos de lazer, esporte 
e cultura no território. 
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 Desenvolvemos a auto-organização do sujeito, visando ao trabalho em 
equipe, ao desenvolvimento do senso crítico, da liderança, da criatividade 
em situações adversas.  

 Verificamos as nossas ações através de rodas de conversas ouvindo os 
usuários e também os participantes elaboraram um caderno “diário de 
bordo” no qual eles relatam a cada oficina, suas percepções das atividades 
realizadas. 

Oficinas:  

 Saúde e bem estar 

 Esporte de 
Participação 

 Jogos de Lazer  

 Jogos de mesa  

 Ponto de encontro 

Período 
de maio a 

julho 

de 2017 

 

Quantitativos:  

Atendido 01 (um) grupo nos dois períodos, contemplando uma vez na semana, 
com duração de 3 (três) horas, totalizando 10 (dez) oficinas no mês. 

 Foram alcançados 13 (treze) participantes inscritos no período da manhã e 
15 (quinze) participantes no período da tarde, totalizando 246 atendimentos 
dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos através de rodas de conversa com grupo o assunto de 
interesse para ser discutido nos próximos encontros. 

 A oficina de saúde trouxe um estimulo de busca por informações conforme 
os temas escolhidos, ampliando o repertório de conhecimento e prevenção 
para o seu bem estar e dos familiares. 

 Desenvolvemos a busca pesquisa, debates, diálogos em grupo e senso - 
critico.  

OFICINA DE ESPORTE 

Quantitativos: Sendo 01 grupo nos dois períodos contemplando uma vez na 
semana, com duração de 3 horas, totalizando 10 oficinas mês. 

 Alcançando 28 participantes inscritos no período da manhã e 22 
participantes no período da tarde, totalizando 501 atendimentos dos 
usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, nesta oficina, o resgate de atividades da infância, 
dinâmicas, jogos cooperativos utilizando material reciclável, estimulando a 
vivência de novas práticas esportivas e recreativas com olhar participativo 
de lazer. 

 As atividades de esporte buscaram a inclusão do usuário no grupo, como 
momento de socialização e fortalecendo os vínculos entre os participantes.  

OFICINA JOGOS DE LAZER: 

Quantitativos:  

Atendido 01 (um) grupo nos dois períodos, contemplando uma vez na semana, 
com duração de 3 (três) horas, totalizando 10 (dez) oficinas mês. 

 Alcançados 29 participantes inscritos no período da manhã e 22 
participantes no período da tarde, totalizando 636 atendimentos dos 
usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos nesta oficina, o resgate dos jogos tradicionais e de rua, 
estratégias, expressão corporal e verbal, a auto-organização do usuário no 
coletivo. 

 A atividade tornou-se uma ferramenta de socialização dos usuários, 
fortalecendo o diálogo e o comportamento e prevalecendo o esforço do 
grupo com um objetivo em comum.   
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OFICINA JOGOS DE MESA: 

Quantitativos:  

Sendo 01 grupo nos dois períodos contemplando uma vez na semana, com 
duração de 3 horas, totalizando 10 oficinas mês. 

 Alcançados 14 (catorze) participantes inscritos no período da manhã e 05 
(cinco) participantes no período da tarde, totalizando 123 atendimentos dos 
usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, nesta oficina, o resgate de jogos de tabuleiros, jogos de 
cartas, a prática de fabricar seu próprio jogo através de materiais 
recicláveis, contribuindo com o meio ambiente e com a economia 
sustentável. 

 O Jogo de Mesa incentivou o usuário a criar estratégias, fortalecendo a 
criatividade do indivíduo.  

OFICINA PONTO DE ENCONTRO: 

Quantitativos:  

Atendido 01 (um) grupo no período da manhã, uma vez na semana, com 
duração de 3 (três) horas, totalizando 04 (quatro) oficinas por mês. 

 Alcançados 15 (quinze) participantes inscritos no período da manhã, 
totalizando 63 atendimentos dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, através de rodas de conversa com grupo, reflexões sobre 
assuntos de interesse para serem discutido nos encontros através de 
debates, apresentações e pesquisa de campo, estimulando o protagonismo 
juvenil para posterior ação no território.  

OBSERVAÇÕES: Verificamos as nossas ações nas oficinas citadas acima através 
do caderno “diário de bordo”, no qual os usuários relatam no final das atividades 
suas percepções e também em rodas de conversa.  

Oficina  

"Crescendo nos 
Esportes" 

e  

"Brincando com 
Ginástica" 

Período 
de agosto 

a 
setembro 
de 2017 

Quantitativos:  

- Atendidos 04 (quatro) grupos no período da manhã e à tarde, contemplando 
uma vez na semana da oficina, com duração de 3 (três) horas, totalizando 16  
(dezesseis) oficinas no mês. 

 Alcançamos 86 participantes no período da manhã e 61 participantes 
noperíodo da tarde, totalizando 1206 atendimentos no período de agosto a 
setembro de 2017, dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, através das oficinas de esporte, ampliar o repertório das 
práticas de esporte de participação e lazer em suas diversidades culturais, 
trazendo novas experimentações para o cotidiano dos adolescentes/jovens 
atendidos, estimulando a prática de atividades físicas e esportivas como 
hábito de tempo livre e acesso aos espaços públicos de lazer, esporte e 
cultura no território. 

 Desenvolvemos a auto-organização do sujeito, visando ao trabalho em 
equipe, o senso crítico, a liderança e a criatividade em situações adversas.  

OFICINA BRINCANDO COM GINÁSTICA.   

Quantitativos:  

- Atendemos a 04 (quatro) grupos no período da manhã e à tarde, contemplando 
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uma vez na semana da oficina, com duração de 3 (três) horas, totalizando 16 
(dezesseis) oficinas no mês. 

 Alcançamos 62 participantes no período da manhã e 54 participantes no 
período da tarde, totalizando 726 atendimentos no período de agosto a 
setembro de 2017, dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos, através da oficina de "Brincando com Ginástica", ampliar a 
vivência das práticas de ginástica para todos em suas diversidades 
culturais, estimulando a experimentações dos aparelhos da ginástica geral, 
rítmica e artística e montagens de coreografias envolvendo o grupo 
trazendo músicas.   

 Desenvolvemos a auto-organização do usuário, trabalho coletivo, 
criatividade e cognitivo e motor.  

OBSERVAÇÕES: Verificamos as nossas ações através de rodas de conversas 
ouvindo os usuários e também os participantes elaboraram um caderno “diário 
de bordo” no qual eles relatam a cada oficina, suas percepções das atividades 
realizadas. 

Projeto:  

“Aprendendo com o 
Esporte” 

 

(Realizado com recursos 
financeiros do Fundo de 
Investimentos de 
Esportivos de Campinas 
(FIEC), em parceria com 
a Secretária Municipal 
de Esportes e lazer de 
Campinas) 

 

Período 
de 

outubro a 
dezembro 
de 2017 

Quantitativos:  

- Atendemos a 04 (quatro) grupos no período da manhã e à tarde, contemplando 
uma vez na semana da oficina, com duração de 3 (três) horas, totalizando 16 
(dezesseis) oficinas no mês. 

 Alcançamos 86 participantes no período da manhã e 61 participantes no 
período da tarde, totalizando 585 atendimentos no mês de Outubro à 
Dezembro/2017 dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração através de ficha de inscrição dos usuários e lista de frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos atividades de iniciação em várias modalidades, na 
perspectiva de estimular as vivências tanto na prática e teóricas, 
desenvolvendo o trabalho em grupo (censo de cooperação), a auto-
organização e o respeito ao próximo, ampliamos o repertório esportivo das 
práticas de esporte de participação e lazer em suas diversidades culturais, 
transformamos os jogos e brincadeiras em uma vivência do trabalho 
coletivo, ao invés de uma competição entre indivíduos,  trazendo novas 
experimentações para o cotidiano dos adolescentes/jovens.  

OFICINA BRINCANDO COM GINÁSTICA.   

Quantitativos:  

- Atendemos a 04 (quatro) grupos no período da manhã e à tarde, contemplando 
uma vez na semana da oficina, com duração de 3 (três)horas, totalizando 16 
(dezesseis) oficinas no mês. 

 Alcançamos 62 participantes no período da manhã e 56 participantes no 
período da tarde, totalizando 417 atendimentos no período de outubro a 
dezembro de 2017 dos usuários do SCFV “Cidadania Hoje”: 

 Mensuração dos através de ficha de inscrição dos usuários e lista de 
frequência. 

Qualitativos: 

 Proporcionamos através da oficina de "Brincando com Ginástica" ampliar a 
vivência das práticas de ginástica para todos em suas diversidades 
culturais, estimulando a experimentações dos aparelhos da ginástica geral, 
rítmica e artística e montagens de coreografias envolvendo o trabalho 
coletivo e o escolha do gênero musical.   
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 Desenvolvemos a auto-organização do usuário, através das vivências de 
ginástica praticada de forma livre e com ênfase na ludicidade, onde foram 
trabalhadas a vivência de saltos de curta e média distância, impulsão, força, 
equilíbrio, flexibilidade, agilidade, criatividade, cognitiva e motor.  

OBSERVAÇÕES: Verificamos as nossas ações através de rodas de conversas, 
ouvindo os usuários e também os participantes, que elaboraram um caderno 
“diário de bordo”, no qual relatam, a cada oficina, suas percepções das 
atividades realizadas 

Oficina  

"Inclusão Digital"  

 

4 oficinas 
por 

semana 

Promoção do despertar, nos usuários, da descoberta de potencialidades para 
novos projetos de vida e capacidades para acesso ao mundo do trabalho;  

Inserção das tecnologias da informação e da comunicação no contexto dos 
usuários;  

Favorecimento da autonomia aos usuários. 

Oficina de 

'Web Design'  

4 oficinas 
por 

semana 

Identificação de necessidades e motivações dos usuários, despertando 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida e acesso ao trabalho;  

Inserção das tecnologias da informação e da comunicação no contexto dos 
usuários;  

Oportunização do acesso a novas ferramentas tecnológicas;  

Favorecimento da autonomia ao usuário. 

Oficina  

"Jogos de Lazer e 
Cultura" 

4 oficinas 
por 

semana 

Vivência cultural diversificada através da construção e vivência dos jogos;  

Promoção da formulação de estratégias, superação de limites, compreensão e 
criação de regras, desenvolvendo a capacidade de lidar com perdas e ganhos;  

Identificação de necessidades e motivações dos usuários, despertando 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida.  

OBSERVAÇÃO: Os usuários não se identificaram com a oficina e retiramos da 
grade no 2º semestre.  

Oficina  

"Mundo do Trabalho"  

8 oficinas 
por 

semana 

Ampliação da capacidade de escolha, de decisão, de avaliação, de expressão de 
opiniões e de reivindicações dos usuários, e identificação de necessidades e 
motivações dos usuários, despertando potencialidades e capacidades para 
novos projetos de vida;  

Formação cidadã, com informação de direitos e deveres;  

Valorização de novas oportunidades e do pensamento criativo. 

Oficina de  

"Artes Marciais" 

4 oficinas 
por 

semana 

Identificação de necessidades e motivações dos usuários, despertando 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;  

Socialização do indivíduo, aprimorando as suas relações afetivas e 
interpessoais;  

Criação de um ambiente democrático, baseada no respeito e na confiança;  

Ampliação da visão desportiva, democrática e participativa, baseada nos direitos 
de cidadania e solidariedade;  

Promoção de possibilidades de conhecimento de outras culturas;  

Promoção de autoconstrução, autocrítica e auto superação.  

OBSERVAÇÃO: Os usuários não se identificaram com a oficina e retiramos da 
grade no 2º semestre. 

Oficina  

"Artes Cênicas" 

4 oficinas 
por 

semana 

Desenvolvimento de ludicidade e consciência corporal;  

Desenvolvimento da capacidade de resolução em situações de conflito; 

Promoção de oportunidades para vivência de emoções para agregar domínio 
sobre elas;  

Desenvolvimento da habilidade de comunicação (verbal, escrita, gestual e 
corporal).  



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

14 

 

OBSERVAÇÃO: Os usuários não se identificaram com a oficina e retiramos da 
grade no 2º semestre. 

Oficina  

"Brincando com a 
Ginástica e Ritmos" 

8 oficinas 
por 

semana 

Desenvolvimento de interesse, atenção e sensibilidade em relação à ginástica e 
ritmos;  

Contribuição para melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;  

Favorecimento de oportunidades para conscientização do corpo e o 
desenvolvimento da auto expressão criativa;  

Favorecimento de oportunidades para análise crítica em relação às formas de 
movimento e seu significado dentro de um contexto sociocultural;  

Ampliação da condição de sociabilidade dos usuários. 

Oficina  

"Moda e Customização" 

4 oficinas 
por 

semana 

Estimulo ao autoconhecimento e à criatividade;  

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias;  

Contribuição para identificação de necessidades e motivações dos usuários, 
despertando potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;  

Ampliação da visão cultural e crítica sobre questões relacionadas à produção da 
moda e ao seu consumo;  

Ampliação da capacidade de conviver em grupo, de administrar conflitos por 
meio do diálogo, compartilhando outros modos de agir e pensar;  

Desenvolvimento da capacidade para a vida profissional e o acesso ao trabalho. 
OBSERVAÇÃO: Os usuários não se identificaram com a oficina e retiramos da 
grade no 2º semestre. 

Oficina  

"Saúde e Bem Estar" 

4 oficinas 
por 

semana 

Valorização do potencial humano;  

Contribuição para a formação cidadã;  

Ampliação da capacidade de conviver em grupo, administrar conflitos, 
compartilhando outros modos de agir e pensar;  

Contribuição para ampliação da capacidade de escolha, decisão, avaliação, 
expressão de opiniões;  

Contribuição, junto a outras políticas públicas, para a redução dos índices de 
violência entre jovens, uso de drogas, DST's etc..  

Oficina  

"Artes Circenses" 

4 oficinas 
por 

semana 

Fomento da cultura circense; 

Oferecimento de oportunidades de lazer;  

Contribuição para o conhecimento cultural e a prática da arte;  

Aprimoramento da relação do corpo com os objetos, espaço e o outro; 
Favorecimento de oportunidades para desbloqueio de movimentos corporais, 
estimulando desinibições no convívio social, facilitando a harmonização entre 
desenvolvimento físico, psicológico e social. 

Oficina  

"Trocando Ideias" 

4 oficinas 
por 

semana 

Contribuição para ampliação da capacidade de escolha, decisão, avaliação e 
reivindicações dos usuários; identificação de necessidades e motivações para 
novos projetos de vida;  

Debate e reflexão sobre as Políticas Públicas.  

Contribuição para a formação cidadã e redução da ocorrência de situações de 
vulnerabilidade social;  

Contribuição para a melhoria da qualidade de vida dos usuários; 

Contribuição, junto a outras políticas públicas, para a redução dos índices de 
violência entre jovens. 

Oficina  

"Artesanato  

Sinhá Ninha"  

 

4 oficinas 
na 

semana 

Aprendizado do ofício de artesão;  

Melhora de autoestima, autocrítica, ansiedade; 

Oportunidade de convivência sadia;  

Contribuição para construção da autonomia e emancipação financeira;  

Promoção de oportunidades para qualificação social e profissional;  
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Contribuição para o acesso a serviços socioassistenciais e setoriais;  

Contribuição para identificação de necessidades e motivações dos usuários, 
despertando potencialidades e capacidades para novos projetos de vida. 

Projeto  

"Saúde e Nutrição" 
Quinzenal 

Enriquecimento do conhecimento nutricional do usuário;  

Estímulo à melhoria da qualidade de vida, incluindo adequações culturais;  

Promoção de conhecimento sobre aspectos nutricionais, físicos e psicológicos 
da educação alimentar;  

Conhecimento sobre a relação entre hábitos alimentares na vida e doenças; 
Contribuição para identificação de necessidades e motivações dos usuários, 
despertando potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;  

Esclarecimentos sobre  prevenção de doenças relacionadas à alimentação e 
nutrição;  

Promoção da saúde dos usuários de forma geral, buscando sempre que os 
indivíduos mantenham sua alimentação saudável de acordo com sua cultura e 
disponibilidade. 

Grupo de  

"Orientação Psicológica" 
Quinzenal 

Ampliação da capacidade de escolha, decisão, avaliação, expressão de opiniões 
e reivindicações do usuário;  

Contribuição para ampliação de usuários participantes da vida familiar e 
comunitária com informação sobre seus direitos e deveres;  

Contribuição para identificação de necessidades e motivações do usuário, 
despertando potencialidades e capacidades para novos projetos de vida; 
Favorecimento de possibilidades de ampliação da capacidade de conviver em 
grupo, administrar conflitos, compartilhando outros modos de agir e pensar. 

Elaboração de relatório 
técnico de atendimento 
e prontuários 

Diário 
Registro dos relatos dos usuários nos prontuários;  

Garantia da continuidade de atendimento.  

Superação da Demanda 
Reprimida 

Diário 

Contribuir para o aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
Possibilitar o acesso a direitos socioassistenciais; Fortalecer a integração da 
rede socioassistencial; Contribuir para a prevenção de ocorrência de riscos 
sociais, seu agravamento ou reincidência. 

Entrevista Familiar Semanal 

Garantia de conhecimento sobre instâncias de denúncias e recursos, no caso de 
violação de direitos;  

Contribuição para a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento 
ou reincidência;  

Contribuição para o acesso a serviços socioassistenciais e setoriais e ampliação 
dos seus direitos e deveres para sua formação cidadã.  

Garantia de segurança de acolhida.  

OBSERVAÇÃO: Como houve grande evasão no 1º semestre, ocorreu demanda 
diária de entrevista familiar para que os prontuários estivessem completos para 
continuidade dos atendimentos.  

Referenciamento e 
contrarreferenciamento 
à rede socioassistencial 
e políticas públicas 

Diário 

Garantia de acesso à rede socioassistencial com qualidade, fluidez, eficiência e 
sucesso no atendimento;  

Contribuição para o aumento de acesso a rede socioassistencial e demais 
políticas públicas;  

Contribuição para ampliação de acesso a direitos socioassistenciais. 

Projeto de 
"Desenvolvimento de 
Competências" 

32 
oficinas 

por 
semana 

Ampliação da capacidade de escolha, de decisão, de avaliação, de expressão de 
opiniões e de reivindicações dos usuários; 

Iidentificação de necessidades e motivações dos usuários, despertando 
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;  

Ampliação da capacidade de auto reconhecimento, decisão, iniciativa, e 
identificação de possibilidades de futuro;  
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Interação com diferentes interlocutores em situações diversas, desenvolvendo 
atitudes de respeito, valorização, cooperação e parceria com os outros.  

OBSERVAÇÃO: O Projeto foi realizado a partir de uma avaliação realizada com os 
usuários pois estava tendo muita evasão. Na avaliação, destacaram o interesse 
por oficinas voltadas para o mundo do trabalho.  

C) FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS; 

Os recursos recebidos para o financiamento das ações do SCFV / CCII seguem abaixo:  

 Fundo Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar – FMAS; 

 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA; 

 Fundo Municipal de Investimentos Esportivos de Campinas – FIEC; 

 Fundação FEAC; 

 Doações; 

 Contribuição Associativa; 

 Contribuição Institucional das Empresas Parceiras da Aprendizagem Profissional; 

 Locações de Imóveis próprios. 
 

      C.1) RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO (anexo 1) 
 
D) REGISTRO FOTOGRÁFICO (anexo 2) 
 

E)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No âmbito da Proteção Social Básica, desenvolvemos o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CENTRO INCLUSIVO E INTERGERACIONAL “CIDADANIA HOJE” 

– SCFV-CCII, que teve como foco a oferta de atividades de convivência e socialização, 
fortalecendo vínculos e prevenindo situações de exclusão e risco social.  

No ano de 2017, com base no Reordenamento do SCFV, reavaliamos os critérios, 
procedimentos, instrumentais e formas de acesso ao SCFV-CCII, desenvolvendo oficinas e 
ações mais efetivas junto aos usuários, priorizando sua participação efetiva no planejamento 
e avaliação das ações. Os planejamentos destas atividades foram realizados juntamente 
com os usuários, possibilitando sua participação em todo o processo de desenvolvimento 
das oficinas.  

No início de cada oficina, aconteceram sempre as Rodas de Conversa que consistem em 
criação de diálogos, oportunidade para os usuários se expressarem, esclarecer duvidas, 
debaterem assuntos da atualidade no intuito de planejarmos, revisarmos e construirmos 
junto com os nossos atendidos a nossa metodologia de trabalho e construção sendo um 
processo dinâmico e coletivo. Por meio desta dinâmica de trabalho, observamos, no 
segundo semestre de 2017, desmotivação dos usuários em participarem de algumas das 
oficinas ofertadas. Assim, a coordenadora realizou avaliação com os usuários, através de 
rodas de conversa, pesquisa de satisfação posteriormente tabulada e conversas individuais 
com quem a procurou.  

Essa avaliação foi contrastada com a avaliação pelos educadores sociais da situação. 
Assim, foi identificado que o maior interesse dos usuários seria por oficinas voltadas para o 
mundo do trabalho. Com essa visão, realizamos um projeto denominado "DESENVOLVIMENTO 

DE COMPETÊNCIAS", em que reestruturamos as oficinas já ofertadas com conteúdo de 
desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho. Relacionamos as 
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competências exigidas no mundo do trabalho com as oficinas ofertadas, ficando da seguinte 
forma:  

 Oficina de "Esporte de Participação e Lazer": Relacionamento interpessoal, 
comunicação, cooperação; Equilíbrio emocional; Flexibilidade; Criatividade; Iniciativa; 
Pensamento crítico. 

 Oficina de "Inclusão Digital": Comunicação; Busca por conhecimento; Criatividade; 
Iniciativa; Pensamento crítico. 

 Oficina "Mundo do Trabalho": Comunicação, Ética; Relacionamento interpessoal; 
Busca por conhecimento; Equilíbrio emocional; Flexibilidade; Criatividade; Iniciativa; 
Pensamento crítico. 

 Oficina "Ecologia Urbana": Ética; Busca por conhecimento; Flexibilidade; Iniciativa; 
Pensamento crítico. 

 Oficina de "Identificação de Habilidades e Escolha Profissional: Busca por 
conhecimento; Equilíbrio emocional; Pensamento crítico 

 Oficina de "Postura e Valores": Ética; Relacionamento interpessoal; Equilíbrio 
emocional; Flexibilidade; Pensamento crítico. 

 Oficina "Conhecendo Campinas": Comunicação; Relacionamento interpessoal; 
Busca por conhecimento; Flexibilidade; Iniciativa; Pensamento crítico. 

Outras oficinas como Dança de Salão; Treino de Handebol; Moda e Customização; Artes 
Marciais; Artes Gráficas; Desenho; Jogos de Lazer e Cultura; Artes Cênicas; Vivências na 
Comunidade não aconteceram no segundo semestre, como resultado da avaliação. Essa 
avaliação ocorreu em conjunto com os usuários e eles optaram por substituir essas oficinas, 
o que explicava grande evasão por falta de interesse em participação.  

Esta nova configuração do projeto finalizou na última semana de janeiro de 2018. Avaliamos 
que não houve evasão. Nesse período, os usuários chegavam mais cedo para se 
encontrarem, houve o fortalecimento dos vínculos entre os usuários.  

A costumeira diminuição de presença do público usuário, na semana entre Natal e Ano Novo 
não aconteceu neste ano de 2017. Os adolescentes e jovens continuaram vindo para as 
oficinas e queriam ficar o dia todo em atividades. Após o feriado, em janeiro, a equipe 
avaliou que poderiam ocorrer evasões, como ocorre todos os anos e, assim, foram 
chamados alguns usuários da lista de espera já referenciados. Retornamos no dia 02 (dois) 
de janeiro com atividades e todos os usuários retornaram. Por esse motivo, estamos 
atendendo 443 usuários, frequentando as atividades de terça a sexta feira, no contraturno 
escolar, sendo nossa meta de 300 usuários. 

Participamos efetivamente do Grupo de Trabalho do Reordenamento do SCFV desenvolvido 
sob coordenação da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC) do Distrito de 
Assistência Social (DAS Sul). Neste espaço, discutimos, no decorrer do ano, estratégias e 
intervenções para o atendimento do público prioritário e fluxo de atendimento na rede 
socioassistencial, bem como estreitamos o trabalho em rede, qualificando o atendimento 
aos usuários e suas famílias.  

Demos continuidade à proposta institucional de auxiliar positivamente e efetivamente no 
desenvolvimento dos usuários, promovendo o fortalecimento de vínculos, o acesso a 
direitos, a projeto de vida, identificando suas habilidades e desenvolvendo potencialidades 
para sua formação cidadã. 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social/2004, a Assistência Social é uma política 
de proteção social e:  
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"(...) deve garantir três tipos de segurança: i) segurança de sobrevivência; ii) 
segurança de acolhida; e iii) segurança de convívio. A segurança de sobrevivência 
refere-se à garantia de uma renda monetária mínima que assegure a sobrevivência 
de populações que encontrem limitações de rendimento ou de autonomia. É o caso 
de pessoas com deficiência, idosos, desempregados e famílias numerosas ou sem 
garantia de condições básicas de vida. A segurança de acolhida diz respeito à 
garantia de provisões básicas, em especial aquelas que se referem aos direitos de 
alimentação, vestuário e abrigo. Alguns indivíduos, em razão de idade, deficiência, 
situações de violência familiar ou social, abandono, alcoolismo, entre outras 
situações, podem demandar acolhida. A terceira segurança está relacionada à 
vivência ou ao convívio familiar." (IPEA, 2005, p.32). 

A Segurança de Convívio é o caráter inovador da Proteção Social Básica no âmbito da 
Assistência Social. Assim, buscamos, identificar o tema no contexto com o usuário, valendo-
nos de uma abordagem com referência teórica e metodológica bem estabelecida. O estilo da 
atuação foi orientado por princípios éticos definidos, no campo de responsabilidade da 
produção coletiva da equipe, tendo como finalidade o engajamento do usuário na gestão do 
serviço como experiência de construção conjunta, com destaque, neste âmbito, para a 
avaliação e o planejamento do serviço.  

Com este olhar promovemos a vivência do direito. Consideramos a Convivência como 
forma, o que exigiu organização do coletivo, planejamento, cumprimento das tarefas, 
respeito à diversidade. E os vínculos foram o resultado, o pertencimento a um grupo, a 
segurança, a perspectiva de futuro. A Convivência e o Vínculo são produzidos na família, na 
comunidade, na sociedade. Foi através da convivência que produzimos os vínculos.   

Os resultados que alcançamos com o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE 

VÍNCULOS – CENTRO INCLUSIVO E INTERGERACIONAL “CIDADANIA HOJE” foram:  

 prevenção dos riscos sociais das famílias atendidas, auxiliando no enfrentamento da 
exclusão social;  

 ampliação do conhecimento e integração sobre o mundo do trabalho;  

 desenvolvimento de sentimentos e atitudes positivas, como o afeto, a solidariedade e 
o respeito mútuo que levam a relacionamentos saudáveis;  

 ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos usuários;  

 estímulo ao desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos;  

 desenvolvimento da autonomia e do protagonismo social;  

 participação das famílias no acompanhamento dos adolescentes e jovens;  

 acesso dos usuários e de suas famílias ao Esporte de Participação e Lazer, 
participando de atividades recreativas, com foco no esporte, lazer e cultura, 
garantindo acesso a atividades lúdicas, esportiva, artística, cultural e cognitivas;  

 estímulo dos usuários para o desenvolvimento do convívio familiar;  

 desenvolvimento do hábito de leitura nos adolescentes e jovens;  

 acesso à documentação civil;  

 garantia de acesso a benefícios socioassistenciais, Benefício de Prestação 
Continuada e Bolsa Família, bem como programa de transferência de renda;  

 participação efetiva dos atendidos nas tomadas de decisão, expressão de opinião, 
planejamento e avaliação institucional;  

 acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 
usufruto;  

 garantia de inclusão de adolescentes e jovens com deficiência;  
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 garantia de referenciamento e contrarreferenciamento à rede socioassistencial e às 
políticas sociais. 

Para o ano de 2018, os desafios continuam, pois precisamos incluir em nosso Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro Inclusivo e Intergeracional “Cidadania 
Hoje”, o atendimento aos idosos da região Sul, uma vez que o reordenamento visa a 
ampliação das ações para adulto e idoso, com a finalidade de fortalecer vínculos e a 
convivência intergeracional.  

Daremos continuidade e ampliaremos os espaços de reflexão sobre o papel das famílias na 
proteção de seus membros e promover o incentivo à participação comunitária, à 
emancipação através do protagonismo, à apropriação dos espaços públicos e ao 
protagonismo no território, considerando que entendemos território não apenas como um 
espaço geográfico, mas sendo a maneira como a vida social se reproduz naquele contexto, 
olhando o território como espaço vivido, considerando as dinâmicas que compõe este 
território.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
F)  IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 
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PRESIDENTE: Maria Helena Novaes Rodríguez 

Campinas, 24 de abril de 2018  
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Campinas, 24 de abril de 2018  

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  1. Tatiane Cusinato Dias 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  2. Paulo Henrique Dias 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  3. Karla Chiaradia Salomon 

Campinas, 24 de abril de 2018  

 

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO  

Campinas, 24 de abril de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

20 

 

ANEXO I 

 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL 

 

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 627.389,64 Alimentação 92.543,91 Serv Manut Predial 2.278,07 13° Salário 56.323,88 

  
Locomoção  143,83 Dedetização 1.673,82 Vale Aliment. 11.708,92 

  Mat. Escritório 2.168,09 Desp. bancarias 15.292,11 Férias 70.944,17 

  Gás 4.942,63 Energia Elétrica 12.283,92 FGTS 61.917,47 

  Higiene e Limpeza 3.349,56 Água e Esgoto 6.178,12 INSS 20.309,48 

  Mat. Man. Predial 542,25 Ass. jurídica 5.364,42 PIS 6.705,85 

  Uniforme / EPI 3.395,37 Loc. Equipamentos  9.62 Aux. Transp 19.111,15 

  Mat.Pedagógico 759,10 Serv. Auditoria  2.616,06   

  Out Des Apo Adm 634,00 Telecomunicações  5.877,95   

    Serv. Gráficos 419,99   

    Seguros  1.570,90   

SUBTOTAL 627.389,64 SUBTOTAL 108.478,74 SUBTOTAL 53.564,98 SUBTOTAL 247.020,92 

        
TOTAL GERAL R$ 1.036.454,28  
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ANEXO  2 

SOLENIDADE FESTIVA QUE ACONTECE HÁ 52 ANOS NA 

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ 

 

 

 
 

GRUPO DE ARTES MANUAIS “SINHÁ NINHA” 

FEIRA SOLIDÁRIA DE NATAL EM PARCERIA COM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS “SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA” 
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PROJETO JOVENS MOBILIZADORES 
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ENCONTROS COM FAMÍLIAS 

  
 

  
 

1ª FESTA DA PIZZA 
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PROJETO DE PALMA EM PALMA 
 

 

  
 
 

PALESTRA SOBRE BULLYING E DROGAS  

PELO  

PROJETO INTEGRAÇÃO  

DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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FESTA DA PRIMAVERA 

 

 

  

 

PALESTRA:  
ÉTICA, CIDADANIA  

E NOVAS LIDERANÇAS  
 
 

MOVIMENTO  
QUERO UM BRASIL 

ÉTICO,  
COM  

LUIZ FLAVIO GOMES 
 

 
 

TEATRO  
CASTRO MENDES 

 
 "DOM QUIXOTE"’ 
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VISITA AO SENAI 
 

MUNDO SENAI 

  
 

CLUBE 

ANDORINHAS 
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LAGOA 
DO TAQUARAL 

 
 

ATIVIDADES  
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* 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  
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