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RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018
1. Identificação
1.1. Nome da Entidade: Instituição Beneficente Irmã Marli - SCFV
CNPJ: 09.114.138/0001-96
1.2. Endereço: Morro do Kibon, viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Av. Valentin
Magalhães – Condomínio Maracanã – Morro do Kibon – Santo André
CEP: 09120-410
Telefone: (011) 4455-1033
E.MAIL: mjcosultoria@terra.com.br
1.3. Site: www.ibimarli.com.br
Nome da Entidade: Instituição Beneficente Irmã Marli - SAT
CNPJ: 09.114.138/0001-96
Nome do Presidente: Maria José de Sousa Beserra Telefone: (11) 99662-8052
Endereço: Rua Basílio de Magalhães, 60 – Vila Guaraciaba - Santo André - SP
CEP: 09121-820
Telefone: (011) 4316-0709
E.MAIL: mjcosultoria@terra.com.br
Site: www.ibimarli.com.br
Nome da Entidade: Instituição Beneficente Irmã Marli - SAICA
CNPJ: 09.114.138/0001-96
Nome do Presidente: Maria José de Sousa Beserra Telefone: (11) 99662-8052
Endereço: Rua Odete, 134 – Vila Guarani - Santo André - SP
CEP: 09110-650
Telefone: (011) 2564-4435
E.MAIL: mjcosultoria@terra.com.br
Site: www.ibimarli.com.br
1.4. Registros, certificações, inscrições em órgãos públicos:
CEBAS (X ) CMAS ( X) CMDCA ( X ) CRCE ( X ) SEDS/Pró Social ( X )
Utilidade Pública Municipal ( X ), Utilidade Pública Estadual ( X ).
2. REPRESENTANTE LEGAL
2.1. Apresentação qualificada da presidente
Nome: Maria José de Sousa Beserra
Endereço: Conselheiro Lafayete, 155 apto 61 – Santa Paula – São Caetano do Sul - SP
CEP: 09550-000
Telefone: (011)4455-1033
Celular: (011)99662-8052
E-mail: mjconsultoria@terra.com.br
RG: 17.241.758-2 SSP/SP Data de Expedição: 22/07/2014
CPF: 155.171.978-92
Data nascimento: 07-07-1964
Escolaridade: Superior
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2.2. Apresentação qualificada do técnico responsável - SCFV
Nome: Jacinta Regina de Lacerda Pereira
RG: 23.830.377-9 SSP/SP Data Expedição: 20/04/2016
CPF: 140.162.618-13
Data de Nascimento: 11/12/1971
Nacionalidade: Brasileira Estado Civil: casada
Escolaridade: Superior
Profissão: Assistente Social
Órgão de Classe: Assistente Social
Nº: 50783
2.3. Apresentação Qualificada do Técnico Responsável - SAT
Nome: Aline Cristina Silva
Endereço: Rua Sagres, 181
CEP: 09171-170
Bairro: Vl. Luzita
Município: Santo André
RG: 27.964.851-0 - SSP/SP
Data da expedição: 08/07/2010
CPF: 166.684.298-23
Data de nascimento: 07/06/1976
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Divorciada
Escolaridade: Superior
Profissão: Assistente Social
CRESS 31.639
2.4. Apresentação Qualificada do Técnico Responsável - SAICA
Nome: Aline Cristina Silva
Endereço: Rua Sagres, 181
CEP: 09171-170
Bairro: Vl. Luzita
Município: Santo André
RG: 27.964.851-0 - SSP/SP
Data da expedição: 08/07/2010
CPF: 166.684.298-23
Data de nascimento: 07/06/1976
Nacionalidade: Brasileira
Estado Civil: Divorciada
Escolaridade: Superior
Profissão: Assistente Social
CRESS 31.639
3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS
A Instituição Beneficente Irmã Marli foi fundada em 23 de março de 2007, por meio do
CNPJ 09.114.138/0001-96 em Santo André, uma região carente de serviços de proteção
as crianças e adolescentes. Conhecida como a Casa Irmã Marli, a Instituição tinha como
parâmetro de trabalho, atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, econômica, possibilitando assim, que eles vislumbrassem a possibilidade de
tornar suas vidas melhores num futuro próximo, envolvendo grande parte da
comunidade. Esse atendimento também é direcionado as famílias.
O trabalho é realizado diariamente com diferentes atividades esportivas e de lazer,
visando a prevenção e proteção das crianças e adolescentes atendidos. A Instituição
Irmã Marli tem como diretriz de trabalho a promoção, defesa e garantia dos direitos
humanos de crianças, adolescentes e jovens, envolvendo as famílias e comunidade nesse
atendimento. Desde a sua criação pauta-se pela proteção social e desenvolvimento de
potencialidades de crianças e adolescentes, prioritariamente daqueles com direitos
violados. A Instituição possui sede própria com móveis e equipamentos necessários à
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garantia da continuidade do trabalho, desenvolvendo ações de captação de recursos e
parcerias com a iniciativa privada.
4. RECURSOS UTILIZADOS – SCFV
Fonte

Municipal
Estadual
Municipal
Fonte
Próprio - entre outros
Doações
FUMCAD
Nota Fiscal Paulista
Fundação Abrinq
Fundação Salvador Arena
MEGAVOLT DO BR

Órgão Público/Secretaria
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Origem
Bingos, marmitex (outros)
FFCA
PMSA - SIAS
Governo do Estado de São Paulo
Fundação Abrinq
Fundação Salvador Arena
MEGAVOLT DO BR

4.1. RECURSOS UTILIZADOS – SAT
Fonte

Municipal
Estadual
Municipal
Fonte
Próprio - entre outros

Órgão Público/Secretaria
PMSA - SCAS
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Origem
Bingos, bazar, doação (outros)

4.2. RECURSOS UTILIZADOS – SAICA
Fonte

Municipal
Estadual
Municipal
Fonte
Próprio - entre outros

Órgão Público/Secretaria
PMSA - SCAS
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Origem
Bingos, bazar, doação (outros)

Valor Mensal
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Mensal
R$ 6.780,00
R$ 8.000,00
R$ 24.183,87
R$ 2.186,49
R$ 3.800,00
R$ 7.304,00
R$ 50,00

Valor Anual
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Anual
R$ 81.360,00
R$ 96.000,00
R$ 290.206,44
R$ 26.237,91
R$ 45.600,00
R$ 87.648,00
R$
600,00

Valor Mensal
R$ 36.720,48
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Mensal
R$ 6.431,55

Valor Anual
R$ 440.645,76
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Anual
R$ 77.178,60

Valor Mensal
R$ 77.601,43
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Mensal
R$ 5.000,00

Valor Anual
R$ 931.217,16
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Valor Anual
R$ 60.000,00

5. INFRAESTRUTURA - SCFV
Imóvel Próprio.
Andar Inferior – interno

Andar Superior – interno

01 recepção
01 sala de judô;
01 brinquedoteca;
01 sala de dança;
02 banheiros.
01 salas administrativas;
01 cozinha;
01 dispensa seca;
01 almoxarifado
01 dispensa molhada;
01 refeitório;
01 câmara fria
01 sala bazar
01 sala de informática;
01 sala de música;
01 sala pedagógica;
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01 sala de atendimento psicossocial;
01 sala administrativa;
01 auditório / cinema;
02 banheiros com vestiário
01 quadra coberta
Amplo espaço para atividades e lazer

Andar inferior – externo coberto

Infraestrutura – Móvel
Quant.
01
01
01
01
01
01
12
02
189
05
02
30
04
03
27
18
01
01

Descrição
Fogão industrial de 6 bocas com forno.
Fogão industrialde2 bocas
Forno industrial
Chapeira.
Rechaux
Fritadeira
Mesa com tampo de granito
Bebedouro elétrico
Cadeira de aço
Caixa acústica
Armário de aço
Cadeira estofada
Arara
Escrivaninha
Mesa pequena com tampo de granito
Cadeira de plástico pequena
Cama elástica
TV 42

Quant.
01
01
04
03
01
01
16
01
01
25
01
01
50
05
06
02
01

Descrição
Liquidificador industrial
Forno de micro ondas
Geladeira
Freezer
Máquina de lavar roupas
Tanquinho
Cadeiras
Mesa com tampo de vidro
Mesa de som
Computadores
Retro projetor
Telão
Placa de Tatame
Cadeira de escritório giratória
Prateleira contendo brinquedos variados
Console de vídeo game Ps2
Piscina de bolinha

5.1. INFRAESTRUTURA - SAT
Imóvel Alugado
Instalações:
Andar Inferior – interno

Andar Superior – interno

1 Depósito, 1 banheiro, sala
da coordenação, Sala dos
Educadores
3 quartos, 1 banheiro, 01 sala,
1 cozinha

Andar Superior – externo Espaço para atividades e lazer
coberto
coberto (garagem).
1 Cantinho do Brincar
Infraestrutura – Móvel
Descrição do Bem
Sofá de três lugares
Sofá de módulos (três peças)
TV 40’

Quantidade
01
01
01
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Microondas
Fogão 5 bocas
Geladeira c/ Freezer
Freezer
Armário de cozinha
Liquidificador
Batedeira
Espremedor de frutas
Banquetas
Purificador de Água
Computadores
Mesa de Escritório
Cadeiras de escritório
Arquivo
Gaveteiro
Colchões
Guarda-roupas
Beliches
Berços
Mesa de jantar
Cadeiras
Cômoda
Trocador de bebê
Máquina de Lavar
Secadora
Tanquinho elétrico
Cama Hospitalar

01
01
01
01
03
01
01
01
02
01
02
02
03
01
01
10
03
04
02
01
08
01
01
01
01
01
01

5.1. INFRAESTRUTURA - SAICA
Imóvel Alugado
Instalações:

Andar Inferior – interno
Andar Inferior Externo
Andar Superior – interno
Andar Superior 2

Infraestrutura – Móvel

Amplo espaço coberto para lazer,
refeitório, cozinha, 1 banheiros
1 banheiro, lavanderia, piscina e
área de churrasco.
2 banheiros, 1 quarto c/ sacada, sala
técnica, sala de estar e sala de
estudo.
4 quartos sendo 2 c/ sacada, 1
banheiro c/closet.

Descrição do Bem
Quantidade
Sofá de três lugares
02
Sofá de módulos (três peças)
01
TV 40’
01
Microondas
01
Fogão 6 bocas
02
Liquidificador
01
Batedeira
01
Espremedor de laranja
01
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Purificador de Água
Geladeira c/ Freezer
Geladeira s/ freezer
Freezer
Chapeira
Computadores
Mesa de Escritório
Cadeiras de escritório
Gaveteiro
Colchões
Guarda-roupas
Beliches
Berços
Mesa de jantar
Cadeiras
Cômoda
Máquina de Lavar
Secadora
Tanquinho elétrico
Mesa fixa – área do churrasco

01
02
01
01
01
02
02
06
01
20
06
08
03
01 grande
20
01
02
02
01
01

6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - SCFV
6.1. Nome do Serviço
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo
6.1.1. Objetivos
 Prestar atendimento socioeducativo diretamente a crianças e adolescentes e
indiretamente suas famílias, através de ações socioeducativa de inclusão,
promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários, com vistas a possibilitar acessos a experiências e manifestações
artísticas, culturais, esportivas e de lazer e ao desenvolvimento de novas
sociabilidades, prevenindo a institucionalização e a segregação de crianças e
adolescentes.
 Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo das
crianças e adolescentes atendidos;
 Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento
de crianças e adolescentes, fortalecendo o sentimento de pertencimento, de
identidade e dos vínculos familiares e comunitários;
 Possibilitar a ampliação do universo artístico e cultural das crianças e
adolescentes, resgatar brinquedos e brincadeiras através de vivências lúdicas,
bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos
e propiciar sua formação cidadã;
 Fortalecer o sentimento de pertencimento e de identidade com o território,
incentivando a socialização e convivência comunitária, e desenvolvendo
competências para a compreensão crítica da realidade social;
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Socializar e democratizar o acesso à rede de serviços socioassistencial através de
ações intersetoriais visando a inclusão social;
Despertar nas crianças e adolescentes através da linguagem artística, corporal e
verbal o acesso a diferentes formas de cultura, contribuindo para a inserção,
reinserção e permanência destes no sistema educacional.

6.1.2. Abrangência territorial
Morro do Kibon, Condomínio Maracanã, Jardim Santo André, Jardim Maracanã, Vila
Suiça, Jardim Carla, Jardim Cassaquera e Morro do Piolho.
6.1.3. Critérios utilizados para a seleção da demanda
Devido a localização a Instituição busca atender a todos que procuram o serviço, desde
que a criança / adolescente esteja devidamente matriculado na Rede de Ensino.
6.1.4. Atividades Realizadas - SCFV
Atividades de Dança
Linguagem da expressividade humana é possível através da dança sentir, ser, saber,
conhecer a si e o meio que nos cerca.
A dança desenvolve ritmo e expressão corporal, fazendo com que a criança conheça o
seu próprio corpo, concomitantemente com o desenvolvimento das capacidades físicas
de rolar, saltitar, saltar, ter equilíbrio estático e equilíbrio recuperado e aprimorar a
coordenação motora.
Durante todo o ano de 2017, trabalhamos a importância da dança na vida das crianças e
adolescentes atendidos buscando não formar dançarinos, mas cidadãos.
Atividade Esportiva / Futsal
O futsal é uma modalidade esportiva que envolve também o trabalho em equipe,
sociabilização e o respeito no grupo.
Aborda que, se o time está comprometido e está unido o rendimento vai ser muito
maior. No final da aula fazemos uma roda de conversa, para ter um feedback das
crianças e adolescentes, e a partir de cada atividade, fazer essa avaliação por
observação, e que a pessoa que mais se destacar durante o mês vai levar uma medalha, e
no final do ano quem acumular mais medalhas, vai ganhar um troféu (fazer com que a
criança/adolescentes esforçado seja referencia para os outros e sempre buscar
conhecimento).
Arte do Brincar
Resgatamos brincadeiras infantis. Fomentando o conhecimento, respeito e valorização
da cultura das brincadeiras de seus pais e familiares. Ampliando o conhecimento
histórico infantil através das brincadeiras, brinquedos, jogos, integração social e
comunitária. Envolvendo a família no compromisso de transmitir a sua cultura.
Atividade de Judô
Socializar através da Arte Marcial Japonesa, que usa a energia para o bem, o progresso
mútuo e a superação de si mesmo.
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Disciplinar e orientar através dos fundamentos do judô, um convívio de amizade,
respeito, humildade, afastando a criança da realidade que ela vive, mostrando que tem
vários caminhos que podem seguir e para o melhor.
Com a participação das crianças nos campeonatos, percebemos uma grande motivação
para com as demais crianças, aumentando a turma de judô, eles estão convidando
amigos, vizinhos e primos para participarem da atividade. O desempenho na atividade
melhorou muito.
Mesmo sentindo a dificuldade de algumas crianças descobrimos a importância do
trabalho coletivo e o que ele representa para cada um, o resultado é maravilhoso
principalmente quando observamos o sorriso em cada rostinho.
Atividade de Arte
O exercício da criatividade é um fator fundamental da atividade. É através dessa
atividade que as crianças adquiriram conceitos como cooperação, socialização, limites,
comunicação e regras de civilidade que posteriormente levaram para suas casas. É de
extrema importância para a criança, após executar os seus trabalhos, terem sua
autoestima elevada, pois todos, sem exceção, demonstram a capacidade de criar. As
crianças se relacionam bem, existindo boa interação quando estão realizando os seus
trabalhos.
Cinema
Ampliar o universo cultural das crianças e adolescentes atendidos.
Atividade de Música (violino, violão e coral)
Proporciona as crianças e adolescentes conhecimentos básicos da musica; prevenção e
redução da violência.
A música contribui para a formação integral do indivíduo, reverencia os valores
culturais, difunde o senso estético, promove a sociabilidade e a expressividade, introduz
o sentido de parceria e cooperação, e auxilia o desenvolvimento motor, pois trabalha
com a sincronia de movimentos.
Desenvolve autodisciplina, sensibilidade, paciência e concentração.
Informática
O acesso às informações segura via internet e o uso de programas de computador que
auxiliem na inclusão digital das crianças e adolescentes contribuem substancialmente
para a inclusão social, a melhoria da aprendizagem e a qualidade de vida. Pois se credita
no fato de que a inclusão digital caminha junto com a inclusão social. E é um ciclo. E
quanto maior o acesso, mais se amplia a chance de integração social.
Período: manhã e tarde 2ª a 6ª das 9:00hs as 17:00hs
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - SAT
Nome do Serviço: SAT – Serviço de Acolhimento Transitório
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Objetivo Geral – Ofertar acolhimento provisório e excepcional a crianças e
adolescentes que estejam sob medida de proteção (Art. 98 do ECA), em situação de
risco pessoal e social e de abandono.
Objetivos Específicos
 Acolher crianças e adolescentes encaminhadas pelos Conselhos Tutelares do
município em regime de pernoite, mantendo contato com os conselhos, visando
o breve desacolhimento ou encaminhamento dos casos;
 Reduzir a ocorrência de risco, seu agravamento ou sua reincidência, que
demandaram a modalidade de atendimento de acolhimento institucional;
 Buscar restabelecer vínculos familiares e comunitários, salvo determinação
judicial em contrário, visando garantir o princípio de excepcionalidade e
provisoriedade da medida de acolhimento;
 Possibilitar a convivência comunitária;
 Encaminhar à Vara da Infância e Juventude relatório informativo acerca de todas
as crianças e adolescentes acolhidos em prazo máximo de 48 horas;
 Promover acesso à rede socioassistencial, aos serviços de convivência, aos
programas de transferência de renda, aos serviços e ações de Proteção Social
Básica, operacionalizados através dos CRAS, aos Serviços e ações de Proteção
Social Especial, operacionalizados através do CREAS, e aos demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos e demais políticas públicas, para garantir o
desenvolvimento integral da criança, adolescente e de sua família;
 Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e
oportunidades para que as crianças e adolescentes façam escolhas com
autonomia;
 Promover o acesso a ensino regular e profissionalizante, a programações
culturais, de lazer, esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a
interesses, vivências, desejos e possibilidades da criança e adolescente quando
houver necessidade da criança permanecer no serviço.
Abrangência Territorial
O projeto atenderá crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, do
município de Santo André, ocasionalmente de outros municípios, de ambos os sexos,
inclusive com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 ECA) e em situação de risco
pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Critérios utilizados para demanda
Acolhimento Institucional a 10 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29
dias, impossibilitados transitoriamente ou definitivamente do convívio familiar,
encaminhados pela Vara da Infância e Juventude e excepcionalmente pelo Conselho
Tutelar, sendo este contingente variável, inclusive para número superior ao aqui
discriminado.
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Atividades realizadas - SAT
Ao chegar ao SAT a criança ou adolescente estará acompanhada do Conselho Tutelar
ou Oficial de Justiça com documentação, sendo inserida na seguinte rotina de
atendimento:
Primeiros cuidados
 Será recebida por um membro da equipe profissional do SAT, que fará o
acolhimento, mostrando as dependências da casa, bem como o quarto que irá
utilizar e as roupas que irá usar, caso não tenha as suas. Conforme as suas
necessidades, a criança ou adolescente será encaminhada para os cuidados
imediatos (banho, higiene, alimentação);
 Na sequência o profissional responsável pela acolhida comunicará a
coordenação técnica passando-lhe as informações obtidas, bem como a
documentação recebida;
 Verificar o motivo do pernoite com o CT, questionando procedimentos
básicos: em casos de abuso ou violência, o(a) conselheiro(a) deve apresentar
Boletim de Ocorrência;
 O educador preencherá a ficha de acolhida com o máximo de informações
passadas pelo CT referente à criança e ou adolescente;
 O CT assinará a ficha de acolhida após conferência de todas as informações
relatadas pelo educador;
 Solicitado Corpo de Delito no Boletim de Ocorrência, o(a) conselheiro é
responsável em acompanhar a criança e ou adolescente ao IML ou Hospital
da Mulher ou Hospital Municipal para procedimentos antes da entrada no
SAT;
Saúde
 Os encaminhamentos decorrentes a esse fato serão de responsabilidade do SAT
(ARMI, atendimento psicológico ou médico);
 Será questionado durante a acolhida se a criança e ou adolescente apresenta
algum hematoma ou cicatriz, e posteriormente será fotografado e registrado na
ficha de acolhida na presença do(a) conselheiro(a);
 Questão de saúde: suspeitas de doenças infectocontagiosas ou doenças crônicas
ou psiquiátricas o CT é responsável em acompanhar a criança e ou adolescente
ao Pronto Atendimento antes da entrada no SAT, a fim de verificar medicações e
não colocar em risco os demais acolhidos;
 Questões de saúde, agendas médicas, exames, atendimentos psicológicos, serão
realizados normalmente pela equipe do SAT, conforme necessidade e tempo de
permanência no serviço;
Articulação com a REDE
 Quando houver qualquer dúvida em relação ao pernoite, a Secretaria de
Cidadania e Assistência Social será acionada imediatamente;
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O coordenador técnico acompanhará o andamento do processo do pernoite,
através de contatos com CT, Secretaria de Cidadania e Assistência Social e
Promotoria; em alguns casos será contatados: CRAS, CREAS, CAPS e toda rede
de atendimento dessa criança e ou adolescente;

Saída
 Na saída da criança e ou adolescente, o (a) conselheiro (a) será responsável pela
entrega a família e assinará documento, informando nome e grau de parentesco
do familiar que se responsabilizará pelos cuidados;
 O trabalho visa o potencializar a família da criança, para seu retorno. Procura-se
reconstruir os vínculos afetivos entre a criança/adolescente e sua família, numa
ação de reaproximação e acompanhamento;
Participação em Atividades Socioeducativas
 Durante a permanência das crianças e adolescentes no SAT é proposto, a
participação nas atividades na Instituição Irmã Marli, com objetivo de agregar o
trabalho socioeducativo envolvendo oficinas de dança, artes, música e esporte.
 No SAT são realizadas atividades lúdicas, através de jogos, computador,
brincadeiras e oficinas diárias. É trabalhada a importância do brincar através de
atividades dirigidas, contação de histórias, música, filmes com debate e
atividades relacionadas a datas comemorativas.
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - SAICA
O SAICA CASA DOS SONHOS tem como principal meta assegurar os direitos da
criança/adolescente acolhidos, como medida de proteção. Busca oferecer qualidade de
vida com atendimento personalizado, em ambiente acolhedor. A Instituição investe
numa política de desinstitucionalização, garantindo a convivência familiar e
comunitária. Tem como principais atividades:
 Atendimento a 20 crianças/adolescentes de 0 a 18 anos;
 Capacitação para os profissionais;
 Reuniões periódicas com o gestor da Proteção Social Especial de Alta
Complexidade.
 Articulação com toda a REDE de atendimento a criança, adolescente e sua
família;
 Promoção de fluxo de atendimento entre as entidades que atuam na mesma
temática.
 Integração entre serviços de acolhimento e as políticas setoriais.
 Atendimento para crianças e adolescentes em ambiente físico adequado, com
recursos materiais, recursos humanos e trabalho social.
 Capacitação aos funcionários envolvidos;
 Elaboração de estratégias metodológicas para o fortalecimento da autonomia de
adolescentes, com foco na preparação para o desligamento do serviço e atenção
no período pós-desligamento.
 Manutenção do espaço;
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Rodas de conversa para conservação do espaço;
Parcerias com o projeto socioeducativo da instituição;
Registros do cotidiano das crianças e adolescentes durante o período de
acolhimento;
Elaboração de álbum de fotos;
Atividade culturais, esportivas e de lazer: Visita a museus, parques, cinema,
centro culturais, centros esportivos, entre outros;
Preservação da convivência comunitária, com manutenção de vínculos
previamente existentes (religião, incluindo pessoas de referência da comunidade,
do território de origem).
Mapeamento e Articulação com organizações da sociedade civil que atuam na
temática, para fortalecimento da política;
Articulação da rede para qualificação dos fluxos de atendimento das crianças e
adolescentes atendidos.
Articulação com a Rede de profissionalização para promoção da inserção ao
mercado de trabalho para os adolescentes.
Assembleias para construção das regras do SAICA;
Planejamento de atividades mensais incluindo oficinas para desenvolvimento de
aptidões;
Construção do PIA;
Rodas de conversa,
Assembleias;
Planejamento mensal de atividades.

Família:
 Articulação com toda REDE de serviços para encaminhamento das famílias
acompanhadas
 Acompanhamento e apoio à família de origem, em parceria com outros serviços
da rede;
 Fortalecimento da função protetiva das famílias nos encontros;
 O Plano Individual de Atendimento (PIA) é o instrumento legal que descreve os
“objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidas visando a superação dos
motivos que levaram ao afastamento do convívio familiar, nessa direção, o
serviço de acolhimento se articulará com demais equipes das diferentes políticas
públicas e também do SGD, uma rede que ofereça apoio para as famílias. Vale
salientar também, que a criança ou adolescente, assim como a família precisam
ser escutados e envolvidos nas ações propostas, que serão realizadas nas
intervenções:
Atendimento / entrevista com a família
 Visita domiciliar a família;
 Articulação com a REDE de atendimento da família;
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Construção de relatórios com informações baseadas no acompanhamento as
famílias e a criança e/ou adolescente;
Desenvolvimento de novas formas de relação inter e extrafamiliar, visando o
rompimento das situações de violência.
Reuniões mensais com famílias, com construção de temas de interesse.
Articulação com a REDE de atendimento (CREAS, Defensoria, Poder Judiciário
e outros).

Saúde:
 Vacinação, consultas, exames de rotina e especialidades quando se fizerem
necessário.
 Acompanhamentos periódicos de acordo com a necessidade de cada criança e
adolescente.
 Agendas psicológica, acompanhamentos nos serviços como : ARMI, Ficar de
Bem, Centro Social Heliodor Hesse.
Articulação com a REDE:
 Articulação com a Rede Socioassistencial e Encaminhamentos a família para
REDE de atendimento;
 Articulação com o CREAS para discussão dos casos planejamento das ações.
 Articulação com CRAS, CREAS, CAPS e serviços de apoio a família.
 Articulação com o CRAS– Programa de Atenção Integral a Família - PAIF, de
referência, visando o fortalecimento das famílias das crianças e adolescentes
atendidos.
 Articulação com a REDE de atendimento (CREAS, Defensoria, Poder Judiciário
e outros)
Desligamento:
 Desligamento gradativo após audiência concentrada: Preparo da
criança/adolescente para uma despedida necessária do ambiente, dos colegas,
dos educadores/ cuidadores e dos demais profissionais.
AVANÇOS - SCFV
Em 2018 fortalecemos parceiros importantes e significativos, como a SCAS, Fundação
Abrinq, Fundação Salvador Arena, Mesa Brasil – SESC, COOP, Fundação Francisco e
Clara de Assis, Mega Volt, Transmassa e formamos novos parceiros como a
Construtora Porto Forte; Akzonobel e Urbandrinks nos possibilitado oferecer um
atendimento mais qualificado.
ATIVIDADES EXTRAS - SCFV
Em fevereiro contamos com a doação de uma equipe de colaboradores da Suíça, onde
proporcionou as nossas crianças de 09 a 15 anos um passeio no Magic City.
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Em março junto com o Rotary, realizamos a Pascoa Solidaria, onde conseguimos 60kg
de chocolates e realizamos a festa da Pascoa para as Crianças.
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No dia 08/04/2018 – Aniversário de Santo André, um grupo de crianças foi assistir à
peça de teatro “O reizinho mandão” no Teatro Municipal da cidade.

No dia 08 de abril Algumas crianças / adolescentes participaram do Campeonato
Paulista, 8 dos nossos adolescentes foram classificados para a fase Inter-Regional.

No dia 17 de abril reunimos as crianças no auditório (uma turma de manhã e uma à
tarde) para apresentar o dia 18 de maio. Contamos a respeito da data, do por que ela
existir e apresentamos o símbolo da flor. Depois, foi contada a história do Pipo e Fifi,
através do projetor. Abrimos para dúvidas e sugestões de ações para esta data, além de
contar propostas como a caminhada, a qual todos concordaram em participar. Todos os
educadores estavam presentes, assim como a equipe técnica. A psicóloga conduziu a
discussão, mas todos colaboraram com sugestões e estimularam as crianças a
participarem das propostas.
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No dia 09/05/2018 - Oficina de culinária - Realizada pelo CRAISA/Banco de
Alimentos na instituição nos ensinaram algumas receitas de sucos com frutos da região
e receitas de tortas e dicas de reaproveitamento de alimentos que proporcionou
momentos de descontração, valorização e interação com grupo (relacionados ao dia das
mães).

No dia 10/05/2018 a instituição recebeu doações de bolsas com um kit de itens de
higiene e cuidado pessoal do EMEIF Doutor E’ufly Gomes para homenagem do dia das
mães. A doação foi retirada na escola e distribuímos no mesmo dia para as mães do Mãe
Maria.

14/05/2018 - Reunião/encontro de pais – Foi realizado no período após as atividades
(17h30) e compareceram por volta de 47 pessoas. Falamos sobre a importância da
família e de trabalharmos em parceria com relação ao tema mensal – instituição e
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família, os educadores conversaram com os responsáveis sobre suas atividades e tiraram
dúvidas sobre disciplina e cooperação dentro e fora da instituição.
17/05/2018 - Encontro Feasa S.C.F.V. A coordenadora Jacinta esteve presente das 9h às
12h.
18/05/2018 - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes. Mobilização Comunitária e Articulação Política. Participaram da
caminhada crianças, adolescentes, pais e responsáveis, toda equipe da instituição e parte
da equipe do CRAS Marek; coordenadora, uma assistente social e uma psicóloga. O
carro do trânsito nos acompanhou no trajeto de manhã e a tarde duas motos. O mês de
maio inteiro foi direcionado a essa data e no dia conversamos de novo a respeito da
importância e motivo da ação política e conscientização, através de vídeos, conversas e
atividades. Durante a caminhada foram entregues panfletos da campanha “pode ser
abuso”, “faça bonito” e flores que foram confeccionadas pelas crianças/adolescentes.
Programação manhã:
8h30 – Café da manhã
9h - Conversa e preparo para a caminhada
10h - Caminhada
11h - Retorno
11h30 - Almoço
Quantidade de Participantes: 80
Programação tarde:
13h - Almoço
14h – Recepção de convidados
14h15 – Apresentação da peça “Direito de ser criança”
14h40 – Apresentação de Rap Tainara
15h - Caminhada
15h40 – Retorno e lanche da tarde
Quantidade de Participantes: 50
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23/05/2018 e 24/05/2018 – Direito e cidadania novas práticas para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos ministrado pela Paulus. Participou a
assistente social das 8h às 17h.
25/05/2018 – A psicóloga participou no Conselho Regional de Psicologia das 18h às
22h do encontro: Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes: Prevenção,
Educação, Cuidados e Atenção em Rede.
Com os temas: “cuidados á criança e adolescentes vitimas de violência sexual” –
“Contradições da Lei 13431/2017, depoimento especial e escuta especial”.
28/05/2018 - Parada pedagógica esteve presente toda a equipe. Foram discutidos: ações
e planejamento para a semana de combate do trabalho infantil, combinados de horário,
regras e dinâmica do trabalho, programação da festa junina, copa do mundo, oficinas
para famílias, comemoração do dia do aniversariante, campeonato de futsal.
Nos dias 14/06 (período manhã) e 15/06 (período tarde) em parceria com o CRAS
MAREK foram realizadas duas atividades de enfrentamento e erradicação do trabalho
infantil, participaram todos os educadores e assistente social. Foram utilizados vídeos,
brincadeiras, dinâmicas teatro e apresentações.
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28 de junho Visita ao Museu do Futebol no Estádio Municipal Paulo Machado de
Carvalho (Pacaembu) - Ganhamos da Fundação Abrinq 24 ingressos para visita e um
grupo de crianças/adolescentes, foram conhecer o museu, acompanhados de dois
educadores e de duas mães.

29 de junho Festa Junina – Realizamos essa comemoração para todas as crianças da
instituição com dança, comidas típicas e brincadeiras, inclusive festa do aniversariante
do mês.

Oficina com as famílias - Fizemos uma faixa de divulgação das oficinas para colocar
na frente da instituição. Também uma parceria com a agente de saúde para divulgar,
colocamos no quadro de aviso do posto a programação.
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Programação de férias com muita diverção
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21/08/2018 – A equipe técnica realizou um encontro com as famílias com o tema
“Educar os filhos hoje: desafios e possibilidades”. Com o foco na educação sem
violência e para começar utilizamos dois vídeos da rede Não bata eduque e outros

25/08/2018– Campeonato Paulista de judô fase inter-regional, seis crianças/adolescentes
se classificaram para fase final.

31/08/2018 – Realizamos a Festa das diferenças para fechamento do tema dos meses de
julho e agosto aproveitando para festejar os aniversariantes dos meses citados.
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Dia 19 de setembro - Apresentação de dança na pré conferencia dos trabalhadores
dos direitos das criança e adolescentes.
Nossos adolescentes monstrando que são capazes
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Dia 26 de setembro XI Conferência Municipal Lúdica dos Direitos da Criança e do
Adolescente

Dia 27 de setembro - Festa dos aniversariantes turmas manhã e tarde. Momento
esperado por todos com muita brincadeira e comida gostosa.

28/09/2018 – A coordenadora, os educadores e as crianças / adolescentes foram ao
Teatro Engenheiro Salvador Arena – Estrada dos Alvarengas, 4001 – S.B.C/SP para
assistirem ao espetáculo CINDERELLA – foi maravilhoso, mais um momento mágico.

Dia 29 de setembro Campeonato Paulista Fase final 2018.
Nossas crianças mais uma vez participando do Campeonato Paulista e para nosso
orgulho a Audrey Ribeiro - Campeã
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18/10/2018 – Iniciou o projeto Lions Quest do CLASA as atividades envolvem os
adolescentes de 12 a 16 anos nos dois períodos toda quinta- feira (educadora Isabel).
29/10/2018 – Outubro Rosa Irmã Marli, em conjunto com as mães do grupo de família,
Mãe Maria e as mães que fazem a oficina de cuidador de idoso e a facilitadora,
planejamos apresentação com slides e dinâmicas para descontrair. Falamos sobre a
campanha de prevenção ao câncer de mama e colo do útero sintomas e alertas,
enceramos com um chá da tarde.
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30/10/2018 – Feira Cultural dividida nos dois períodos. Tema: ECA Conhecendo meus
direitos. No inicio do mês em um encontro de equipe, discutimos sobre o tema
trabalhado em setembro então no meio de uma chuva de ideias surgiu a feira cultural
como ponto chave para encerrarmos o tema. Então os educadores realizaram uma roda
de conversa com as crianças e adolescentes, eles gostaram da ideia, mas ficaram
confusos no inicio. Dividiram-se em grupos para iniciar, o eixo central foi o artigo 4º
ECA divididos em 5 temas:
 DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA (orientadora:
Lucimara)
 DIREITO A PROFISSIONALIZAÇÃO (orientadora: Sandra)
 DIREITO A SAUDE E ALIMENTAÇÃO (orientador: Everton)
 DIREITO AO ESPORTE E LAZER (orientadora: Patrícia)
 DIREITO A CULTURA E EDUCAÇÃO (orientador: Tiago) Ficou combinado
que no dia da exposição cada grupo apresentaria em alguma sala ou espaço da
instituição, cada educador e equipe técnica ficou como orientador dos grupos.
Estamos satisfeitos com o trabalho, pois todos interagiram e se ajudaram,
sabemos que a construção é diária e permanente mas pudemos palpar algum
resultado no que diz respeito a assimilação de todos nós quanto a garantia de
direitos.
Ficou combinado que no dia da exposição cada grupo apresentaria em alguma sala ou
espaço da instituição, cada educador e equipe técnica ficou como orientadores dos
grupos estão todos satisfeitos com o trabalho, pois todos interagiram e se ajudaram,
sabemos que a construção é diária e permanente mas pudemos palpar algum resultado
no que diz respeito a assimilação de todos nós quanto a garantia de direitos.
Direito a convivência familiar e comunitária período manhã
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Direito a convivência familiar e comunitária período tarde

Direito a profissionalização período manhã

Direito a profissionalização período tarde

Direito a saúde e alimentação período manhã
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Direito a saúde e alimentação período tarde

Direito ao esporte e lazer período manhã

Direito ao esporte e lazer período tarde
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Direito a cultura e educação período tarde

31/10/2018 – Realizamos a Festa dos aniversariantes nos dois períodos com
programação de brincadeiras.

09/11/2018 – Concerto Didático OSSA no mundo da Orquestra – participaram 46
crianças/adolescentes local: Teatro Municipal de Santo André.
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No dia 14/11/2018 realizamos um encontro com responsáveis das crianças de 4 à 7 anos
para a exibição do vídeo “Fortalecendo Laços”. Também fizemos a leitura do livro
“Quero Colo” da Stela Barbieri e Fernando Vilela aplicamos uma dinâmica com
barbantes com nós para serem desfeitos e transformá-los em laço o responsável junto
com a criança. Todo o encontro foi feito em formato de roda de conversa, crianças junto
com adultos todos interagiram muito bem e gostaram muito de se ver no vídeo, um
momento descontraído e oportuno para aproximação e abraços, foi muito bom.

28/11/2018 – XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do
Município de Santo André participaram 19 crianças/adolescentes, a assistente social e o
educador de ballet local: Teatro Municipal de Santo André das 8h às 12h20.
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01/12/2018 – Troca de faixa de judô – contamos com a participação das famílias e
apresentação da turma de Dança / Ballet, momento de pura felicidade e realização.

Do dia 01 a 07 de dezembro – Campeonato de Futsal com direito a torcida organizada
entrega de medalhas e trofeus.
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08/12/2018 – Todos os funcionários e voluntários participaram do dia da solidariedade
na arrecadação de alimentos das 8:00 ás 18:00hs no supermercado Pão de Açúcar na
rua: das Figueiras em Santo André em conjunto com o Rotary Club.
14/12/2018 - Entrega dos uniformes de futsal que foram doados por um parceiro.

15/12/2018 - Entrega dos Presentes de Natal e um Chester para cada Família do serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos doado pelo Sesc Mesa Brasil em parceria
com a Perdigão.
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17/12/2018 – Festa de Aniversariantes do Mês

6.1.5. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR SERVIÇO – SCFV

Quant.

Cargo/Função

Escolaridade

Vinculo*

Carga horária
/ Diária

01
01
02

Coordenador
Cozinheira
Ajudante Geral

Superior
Ensino fundamental
Ensino fundamental

1
1
1

8 horas
8,8 horas
8,8 horas

Carga
horaria
/semanal
40hs
44hs
44hs
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01
01
01
02
01
01
01
01
01

Educador social/Judô
Educador social
/Musicista
Assistente Social
Educador social
Educador
Social/Dança
Educador Social /
Arte
Psicólogo
Aux. Administrativo
Financeiro

Educação física
Superior

1
3

8 horas
7 horas

40hs
20hs

Superior
Educação Física
Superior

1
1
1

6 horas
8,8 horas
8,8 horas

30hs
44hs
44hs

Superior

1

8,8 horas

44hs

Superior
Técnico
Superior

1
1
1

4hs
8,8 horas
6 horas

20hs
44hs
30hs

*1 – Empregado 2- Voluntário 3-Prestador de Serviço 4- Estagiário 5- Cooperado 6- Dirigente

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR SERVIÇO – SAT
Nº

Formação
Profissional

Função

Carga
Horária

Fonte
Pagadora

1

Psicólogo

Técnico

8h

4

Ensino Médio

Educador

12x36

4

Ensino Médio

12x36

1

Ensino
Fundamental

Auxiliar de
Educador
Auxiliar de
limpeza

Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos

8h

Regim
e
Traba
lhista
CLT

Existente

Necessário
X

CLT

X

CLT

X

CLT

X

*1 – Empregado 2- Voluntário 3-Prestador de Serviço 4- Estagiário 5- Cooperado 6- Dirigente

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS POR SERVIÇO – SAICA
Nº
1

Formação
Profissional

1

Assistente
Social
Assistente
Social
Psicólogo

6

Ensino Médio

1

Ensino Médio

12

Ensino Médio

1

Ensino
Fundamental

1

Função

Carga
Horária

Fonte
Pagadora

Coordenador

8hs

Técnico
Social
Técnico
Social
Educador

6hs

Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos
Recursos
Públicos

Educador
Volante
Auxiliar de
Educador
Auxiliar de
limpeza

8hs
12x36
12x36
12x36
8hs

Regim
e
Traba
lhista
CLT

Existente

Necessário
X

CLT

X

CLT

X

CLT

X

CLT

X

CLT

X

CLT

X
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1

Ensino Médio

Motorista

8hs

1

Ensino
Fundamental

Cozinheira

8hs

Recursos
Públicos
Recursos
Públicos

CLT

X

CLT

X

*1 – Empregado 2- Voluntário 3-Prestador de Serviço 4- Estagiário 5- Cooperado 6- Dirigente

6.1.6. Quadro de voluntário por serviço - SCFV
Quanti.
01
01
01
01

Atividade
Presidente
1º Secretário
1º tesoureiro
2º Tesoureiro

Escolaridade
Superior
Superior
Superior
Superior

Quadro de voluntário por serviço - SAT
Quanti.
Atividade
01
01
01
01

Presidente
1º Secretário
1º tesoureiro
2º Tesoureiro

Escolaridade
Superior
Superior
Superior
Superior

Quadro de voluntário por serviço - SAICA
Quanti.
Atividade
Escolaridade
01
01
01
01

Presidente
1º Secretário
1º tesoureiro
2º Tesoureiro

Superior
Superior
Superior
Superior

Carga
Horária/semanal
25 horas
2 horas
2 horas
2 horas

Carga
Horária/semanal
25 horas
2 horas
2 horas
2 horas
Carga
Horária/semanal
25 horas
2 horas
2 horas
2 horas

6.1.7. Como a Instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos
usuários - SCFV
O usuário foi sempre visto como incapacitado de participação e como estratégia de
mudança, buscamos incentiva-lo a participar nos encontros de família, nos eventos
realizados na Instituição e nos Conselhos, não somente para serem informados, mas
serem portadores de opinar e levar informações, neste momento é realizado um
monitoramento para avaliar a necessidade do usuário atendido.
Conscientiza-los sobre sua importância é um desafio a ser vencido a cada encontro.
Estamos sempre em busca de novos mecanismos de comunicação e informação,
destinado a proporcionar a ampliação da participação do usuário.
Como a Instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários SAT
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Elaboração: As atividades e ações propostas pelo Programa são estruturadas e
construídas pela equipe técnica da instituição com o suporte de Leis e Resoluções:
Política de Assistência Social, Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento
Institucional e ao Plano de Convivência Familiar e Comunitária, bem como, com a
participação do usuário, levando em consideração sua opinião tanto na elaboração,
quanto na avaliação dos resultados.
Execução: Buscando atender os objetivos previstos, as atividades desenvolvidas são
previamente planejadas e, sempre que necessário, foram adequadas às características do
grupo. Entre as atividades oferecidas destacam-se: Atividade Física: recreacional,
funcional e esportiva; Atividade Lúdica: confecção de trabalhos, organização de peças
de teatro, dança, leitura, filmes e comunicação (expressão verbal e gestual em dinâmicas
de grupo); Atividades Sociais e Comunitárias: atividades para desenvolvimento de
consciência de cidadania e formação de valores; Passeios; Atividades e dinâmicas com
grupos de convivência e fortalecimento de vínculos ligados ao trabalho já desenvolvido
pela Unidade I dessa instituição; O programa é elaborado e proposto partindo da
convivência diária que possibilita a troca de experiências e vivências. Os grupos contam
com atendimento individual e orientação de profissionais habilitados para trabalhar com
crianças e adolescentes.
Como a Instituição fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários SAICA
Elaboração: As atividades e ações propostas pelo Programa foram estruturadas e
construídas pela equipe técnica da instituição com o suporte de Leis e Resoluções:
Política de Assistência Social, Orientações Técnicas do Serviço de Acolhimento
Institucional e ao Plano de Convivência Familiar e Comunitária, bem como, com a
participação do usuário, levando em consideração sua opinião tanto na elaboração,
quanto na avaliação dos resultados.
Execução: Buscamos atender os objetivos previstos, as atividades desenvolvidas foram
previamente planejadas e, sempre que necessário, foram adequadas às características do
grupo. Entre as atividades oferecidas destacam-se: Atividade Física: recreacional,
funcional e esportiva; Atividade Lúdica: confecção de trabalhos, organização de peças
de teatro, dança, leitura, filmes e comunicação (expressão verbal e gestual em dinâmicas
de grupo); Atividades Sociais e Comunitárias: atividades para desenvolvimento de
consciência de cidadania e formação de valores; Passeios; Atividades e dinâmicas com
grupos de convivência e fortalecimento de vínculos ligados ao trabalho já desenvolvido
pela Unidade I dessa instituição; O programa é elaborado e proposto partindo da
convivência diária que possibilita a troca de experiências e vivências. Os grupos contam
com atendimento individual e orientação de profissionais habilitados para trabalhar com
crianças e adolescentes.
6.1.8. Avaliação e monitoramento - SCFV
As ações de monitoramento e avaliação ocorrerão bimestralmente, na comunidade ao
entorno, ocorrendo uma avaliação inicial para diagnóstico situacional do projeto. Os
relatórios serão elaborados pela equipe, coordenação do projeto e demais pessoas que
estejam envolvidas nas ações.
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Os participantes do projeto contribuirão avaliando suas atividades e o impacto de suas
ações na comunidade. Todos os envolvidos partirão de uma análise crítica dos processos
elaborados para apontar as dificuldades e êxitos obtidos.
O acompanhamento servirá de parâmetro para conhecimento e aperfeiçoamento do
projeto e futuros passos a serem dados, além do estreitamento no relacionamento com
os participantes.
O acompanhamento de crianças e adolescentes no projeto de convivência e
fortalecimento de vínculos, através das atividades acima descritas, de modo geral possui
uma subjetividade que não nos permite quantifica-las, sendo assim, qualifica-las
também é de caráter subjetivo. Para então avaliar a evolução da expressividade, da
liberdade, do reconhecimento da comunidade que estão inseridos, a partir do trabalho
desenvolvido, utilizaremos como meio avaliativo uma apresentação (Mostra Cultural)
de encerramento do ano, que será para os pais, familiares e demais convidados da
comunidade local.
A mostra cultural será antecedida de avaliação individual das atividades ofertadas,
conforme descrição e planejamento.
Avaliação e monitoramento - SAT
A avaliação e o monitoramento das atividades ocorrerão da seguinte forma:
 Reunião mensal com todos os funcionários da instituição para troca de
experiências e feedback. Cada funcionário fará uma exposição do seu trabalho
apresentado: os pontos positivos, negativos e os resultados obtidos em suas
atividades. O funcionário deverá propor ações de melhorias para obtenção dos
resultados não alcançados.
 Reunião mensal com a coordenação geral do projeto, equipe técnica da
Secretaria de Cidadania e Assistência Social, expondo as atividades
desenvolvidas durante o mês e os resultados positivos e negativos, traçando um
plano de ação de melhorias para o próximo mês.
Avaliação e monitoramento - SAICA
A avaliação e monitoramento foram coletivos e envolveu esforços de todos os
funcionários. Torna-se imperativo para a realização dos objetivos, princípios e diretrizes
definidos nos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, com objetivo de
aferir e aperfeiçoar sua execução e contribuir para seu planejamento futuro.
Consiste no acompanhamento periódico (bimensal, trimestral ou semestral) do
cumprimento das ações constantes da matriz de planejamento, observando seus prazos,
visando à sua finalização, readequação, ou mesmo a inclusão de novas ações não
previstas inicialmente no planejamento. A avaliação e o monitoramento das atividades
ocorrerão da seguinte forma: - Reunião mensal com todos os funcionários da instituição
para troca de experiências e feedback. Cada funcionário fará uma exposição do seu
trabalho apresentado: os pontos positivos, negativos e os resultados obtidos em suas
atividades. O funcionário deverá propor ações de melhorias para obtenção dos
resultados não alcançados. - Reunião mensal com a coordenação geral do projeto,
equipe técnica da Secretaria de Cidadania e Assistência Social, expondo as atividades
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desenvolvidas durante o mês e os resultados positivos e negativos, traçando um plano
de ação de melhorias para o próximo mês.
6.1.9. Quadro resumo das atividades desenvolvidas - SCFV
Nome do
serviço

Público alvo

Faixa
etária

Horário de
atendimento

Capacidade de
atendimento

SCFV

Crianças
Adolescentes
Famílias

De 06 a 16
anos

Das 8:30hs as
17:30hs

350

Nº de
usuários
atendidos
328

Periodicidade
Dias da
semana
De 2ª a 6ª

Demanda
Reprimida

Numero
de
usuário
10

Demanda
Reprimida

xxxxxxx

Quadro resumo das atividades desenvolvidas - SAT
Nome do
serviço

Público alvo

Faixa
etária

Horário de
atendimento

SAT –
Serviço de
Acolhimento
Transitório

Crianças e
Adolescentes

De 0 a
17
anos,
11
meses
e 29
dias

24h

Periodicidade
Dias da
semana
Todos os dias

Capacidade
de
atendimento
10 acolhidos

Raramente

a) Orientação/ encaminhamento dado a estas pessoas (demanda reprimida)
O serviço recebe adolescentes que se encontram em movimento de rua e
normalmente são trazidos pela abordagem de rua – CRAMI. Esta instituição
articula com a REDE todos os encaminhamentos cabíveis.
b) A Organização é referenciada ao:
I.
CRAS ( X ) sim
( ) não. Qual? CRAS Marek, embora articularmos
com os demais, de acordo com a demanda.
II.
CREAS ( X ) sim ( ) não
III.
Centro POP: apenas em algumas situações (busca ativa da família).
Quadro resumo das atividades desenvolvidas - SAICA
Nome do
serviço

Público alvo

Faixa
etária

Horário de
atendimento

SAICA –
Serviço de
Acolhimento
Institucional
para crianças
e
adolescentes

Crianças e
Adolescentes

De 0 a
17
anos,
11
meses
e 29
dias

24h

Periodicidade
Dias da
semana
Todos os dias

Capacidade
de
atendimento
20 acolhidos

Numero
de
usuário
20

Demanda
Reprimida
Raramente

A Organização é referenciada ao: SCFV
I. CRAS: ( x ) sim ( ) não. Qual o CRAS? São Jorge / Céu Marek
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7. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) – SCFV
Dia 21/02/2018 – Capacitação FEASA com os temas: Marco Regulatório, Projeto e
Prestação de conta (Chamamento Público Municipal). Participaram Presidente e
Coordenação;
Dia 21/02/2018 – 1ª Reunião da Rede Nossas Crianças – Participaram a Psicóloga e a
Assistente Social;
Dia 26/02/2018 – Parada Pedagógica onde contamos com uma capacitação oferecida
pela FFCA com o Tema: SCFV para crianças de 04 a 06 anos, conforme Tipificação. Os
Educadores aproveitaram para tirarem suas duvidas. Toda a equipe.
Dia 27/02/2018 – Encontro de Coordenadores FEASA com o Tema: “Compreendendo
as situações traumáticas e atenuando seus efeitos na vida das crianças e adolescentes” –
Período manhã;
Dia 27/02/2018 - Encontro Mesa Brasil – SESC – Tema: Dez passos para uma
alimentação saudável. Presidente e Coordenação.
Dia 07 de março 2018 – Reunião CMDCA – Representado pela nossa Presidente.
Dia 13 de março - Reunião na Escola Nelson Pizzotti Mendes – Estudo de Caso –
Coordenação.
Dia 13 de março - foi realizado um encontro com as famílias com o intuito de
apresentar a equipe técnica e também foi feita uma dinâmica que resgatava a história da
infância de cada um, evidenciando as semelhanças e diferenças das épocas.
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Dia 14 de março - A 423ª Reunião Ordinária do CMDCA/AS. Presidente
Dia 14 de março - Reunião da Rede Nossas Crianças – Participou a Psicóloga.
Dia 21 de março - 233ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social de Santo André – CMAS/SA - Representado pela nossa Presidente.
Dia 09 de Abril de 2018 - Psicóloga Luciana participou da palestra “A Escuta
Qualificada e a Escuta Singular na Assistência Social”, realizada pelo Espaço Mutabis
no BREU Ateliê com duração de 2 horas. A palestra teve o objetivo de ressaltar a
importância da escuta nos serviços da rede de Assistência Social, não só nos momentos
de atendimento, mas de maneira atenta e cuidadosa em todas as relações que a criança e
adolescente estabelecem na instituição, para que eles sejam protagonistas e que seus
desejos tenham lugar - conforme são ouvidos em suas diferentes formas de expressão.
Dia 11 de Abril de 2018 - 424ª Reunião Ordinária do CMDCA/AS;
Dia 18 de abril de 2018 - 234ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Assistência Social de Santo André – CMAS/AS;
Dia 19 de Abril de 2018 – Encontro SCFV das 9h ao 12h. Local: FEASA. Esteve
presente a coordenadora e o tema foi “Análise sobre interrupção do atendimento no
período de férias”.
Dia 23 de Abril de 2018 – Parada pedagógica. Esteve presente toda a equipe. Foram
discutidos: atividades para as famílias, ações que realizaremos no dia 18 de maio (Dia
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes)
como a caminhada (percurso, data, camisetas flyers e cartazes), mudanças no horário de
almoço para melhorar a organização e logística e foi definido que as crianças almoçam e
aguardam os responsáveis na brinquedoteca, inclusão da oficina de música.
Dia 23 de Abril de 2018 - Oficina feita pelo Centro Regional de Atenção Aos Maus
Tratos na Infância do ABC (CRAMI) na parte da tarde da parada pedagógica. Estiveram
presentes todos os educadores, psicóloga, assistente social, coordenadora, responsável
pela limpeza e responsável pela cozinha. Os assuntos tratados foram:
- Apresentação do trabalho do CRAMI;
- Apresentação da campanha “Todos pelo fim da violência”;
- Fluxo de atendimento do município;
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- Identificação de situações de violência;
- Compreensão da violência doméstica;
- Os tipos de violência (negligência/abandono, violência psicológica, violência
sexual e violência física).
- Parceria com a Instituição para o CRAMI realizar seus atendimentos.
Dia 25 de Abril de 2018 – Curso no Itaú Social São Paulo “Avaliação Econômica de
Projetos Sociais”. A coordenadora está participando semanalmente dessa capacitação
prevista até o mês de junho.
Dia 27 de Abril 2018 – A assistente social participou de uma capacitação que foi
dividida em dois encontros pela Paulus com duração e oito horas cada módulo. As
temáticas foram: Política Nacional de Assistência Social, relações entre o SUAS e a Era
Digital e Direito e Cidadania Novas práticas para o cotidiano do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
Devido à parceria da instituição com Ficar de Bem (CRAMI), dia 24 de julho a técnica
Priscila realizou 6 (seis) atendimentos de famílias que moram no entorno da instituição.
Dia 11 de julho equipe técnica teve uma consultoria com Deusolita da Fundação
Francisco e Clara de Assis para escrevermos o projeto do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos também das Oficinas para Famílias.
Dia 12 de julho – Reunião Rede Nossas Crianças – Compareceu a psicóloga e o tema
foi “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS” e contou com a participação da
Maitê Fernandez Gauto – Líder da Área de Políticas Públicas da Fundação Abrinq.
Dia 16 de julho tivemos uma reunião com a Roseli coordenadora do CRAS Marek para
adaptarmos o projeto que estamos escrevendo para o grupo de família
socioeducativo/operativo que estamos pleiteando para o segundo semestre.
Dia 23 a 27 de julho a equipe técnica e educadores participaram do 22º Congresso de
Formação Profissional – FEASA nos seguintes temas:
1. Gênero e Sexualidade;
Participaram Luciana (psicóloga), Patrícia (educadora) e Sandra (educadora).
2. Proteção Social: Da vulnerabilidade à garantia de direitos;
Participou Lucimara (assistente social).
3. Consciência Corporal;
Participou Thiago (educador).
Dia 24 de julho – A psicóloga Luciana participou da formação oferecida pela Prefeitura
de Santo André PETI que será dividida em quatro encontros sobre combate ao trabalho
infantil, sendo o primeiro sobre: Sistemas de proteção social; SUAS. Alinhamento
sobre o Sistema de Garantia de Direitos da Crianças e do Adolescentes – código de
menores ao ECA.
Dia 07 agosto 2018 – A psicóloga Luciana participou da capacitação oferecida pela
Prefeitura de Santo André dividida em quatro encontros sobre combate ao trabalho
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infantil, sendo o terceiro sobre: Intersetorialidade e trabalho em rede articulações
necessárias para o trabalho em rede.
Dia 14 agosto 2018 – A psicóloga Luciana participou da capacitação oferecida pela
Prefeitura de Santo André que foi dividida em quatro encontros sobre combate ao
trabalho infantil, sendo o quarto sobre: As particularidades de cada serviço na
identificação, comunicação e atenção às famílias em situação de trabalho infantil.
Dia 27 agosto 2018 – Tivemos uma reunião com a Roseli coordenadora do CRAS
Marek para adaptarmos o projeto que estamos escrevendo para o grupo de família
socioeducativo/operativo que estamos pleiteando para o primeiro semestre de 2019.
Dia 19 setembro 2018 – A assistente social e o educador Tiago acompanharam 14
atendidos, para participação da Pré Conferência dos trabalhadores dos direitos da
criança e do adolescente local: CLASA Casa Lions de Adolescente de Santo André, sito
a Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 50 – Vila Guiomar – Santo André/SP, horário dás
8:00hs às 10:00hs. Organização da Prefeitura e do C.M.D.C.A
25/09/2018– A psicóloga e a coordenadora participaram do encontro anual para
apresentação de resultados – Fundação Abrinq dividido em três encontros dias 25, 26 e
27 de setembro.
26/09/2018 – Participação de 18 crianças e adolescentes na XI Conferência Municipal
Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente local: CLASA Casa Lions de
Adolescente de Santo André, sito a Av. Dom Jorge Marcos de Oliveira, 50 – Vila
Guiomar – Santo André/SP, horário dás 8:00hs às 13:30hs; Organização da Prefeitura e
do C.M.D.C.A.
Obs. Destacamos a importância da participação, desse modo cumprimos com um dos
objetivos específicos do projeto que é: Estimular a participação na vida pública do
território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e
do mundo contemporâneo. Informamos também que havia 40 vagas para pré-delegados
e os adolescentes ocuparam 10% de representatividade para defender as propostas na
próxima Conferência Municipal que será em novembro.
10/10/2018 – A psicóloga participou da Reunião da Abrinq rede nossas crianças para
avaliação do plano anual e propostas para 2019.
16/10/2018 – Encontro com as famílias realizadas pela equipe técnica em conjunto com
a técnica social do CRAMI das 15h às 16h, tema: "O nosso compromisso com as
crianças e adolescentes".
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24/10/2018 – A assistente social foi na formação oferecida pela FEASA das 14h às 17h
tema: Formação para o exercício de controle social, nos conselhos de políticas públicas.
26/10/2018 – Reunião da equipe técnica com técnica assessora da Fundação Francisco e
Clara de Assis para dar continuidade aos projetos que estamos escrevendo para as
famílias e adolescentes da instituição proteção básica e especial.
07/11/2018 – A psicóloga participou da reunião regular da Rede Nossas Crianças
ABRINQ
23 e 30 de novembro – Formação profissional “Trabalho social com as famílias”,
participou a coordenadora, equipe técnica e duas educadoras.
05/12/2018 – A psicóloga participou do Seminário Todos pela proteção – Boas práticas
para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes das 8:00hs as 17:00hs
Realizado pelo Ficar de Bem CRAMI.

7.1. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) - SAT
As capacitações de equipe ocorrem em reuniões mensais no SAT, onde são discutidas
pautas para melhoria do serviço e em cada reunião são discutidos temas que
acrescentam no desenvolvimento da equipe.
O CRAMI – Ficar de Bem - oferece capacitações aos SAICAs onde há participação do
SAT: oficinas, palestras, cursos bimestralmente.

Viela entre o nº 3.350 e o nº 3.358 da Avenida Valentim Magalhães – Condomínio Maracanã
Morro Kibon
irmamarli@terra.com.br - contato@ceeirma.com.br
CEP: 09120-410 – Santo André – São Paulo – Telefone: (11) 4455-1033

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI
Registrado no CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social nº132/15
Registrado no CMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente nº 154/15
Registro CRCE - Certificado de Regularidade cadastral de Entidade nº 0549/15
Registro CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social nº 49759/2016
Declaração de Utilidade Municipal Lei no. 9.853 de 06 de julho de 2016
CNPJ 09.114.138/0001-96

7.2. CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES (AS) - SAICA
As capacitações de equipe ocorrem em reuniões mensais no SAT, onde são discutidas
pautas para melhoria do serviço e em cada reunião são discutidos temas que
acrescentam no desenvolvimento da equipe.
O CRAMI – Ficar de Bem - oferece capacitações aos SAICAs onde há participação do
SAT e SAICA: oficinas, palestras, cursos bimestralmente.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto de serviços socioassistencial de proteção social básica visa garantir
espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e
da autonomia condizentes com a idade das crianças, bem como contribuir para a
permanência na Escola, prevenindo situações de risco e o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários. As propostas que serão desenvolvidas oportunizarão o acesso
a cultural, o universo artístico e o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e
talentos das crianças. Pautando-se na Política de Assistência social vigente em nosso
país.
A Política Nacional de Assistência Social tem por finalidade a busca da igualdade social
e a defesa da garantia dos direitos de todos os cidadãos, a Instituição Beneficente Irmã
Marli na sua trajetória busca possibilitar que as famílias em situação de vulnerabilidade
possam superar este risco social e pessoal, em conformidade com a Resolução CMDCA
nº 343/2015.
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