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DESCRIÇÃO DO PROPONENTE  

 
I - PROPONENTE(S) 

Nome do Proponente: Casa Nossa Senhora das Graças 

CNPJ: 19.658.159/0001-26                          

Endereço: Avenida Itavuvu, número 8000 

Telefone(s): 15 33027515 

E-mail: casa.nossasenhoradasgracas@yahoo.com.br 

IMPORTANTE: izadora.rps@hotmail.com 

Nome do Presidente ou Responsável Legal do Proponente: Gelfe Franco Luiz 

 
 

II- CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
Este serviço de acolhimento de alta complexidade e conforme sua tipificação atua como Casa Lar na cidade 

de Sorocaba. Opera com Equipe Técnica adequada e tem referência de cuidadores um Casal Social 

capacitado para este formato de instituição. 

A oferta deste serviço no âmbito da Proteção Social existe a 3 (três) anos na cidade de Sorocaba e observa a 

necessidade no Equipamento de atividades socioculturais e recreativas conduzidas vistas as Resoluções e 

Orientações Técnicas regidos pela Lei nº 7.644, de 18 de dezembro de 1987, bem como, submetida a todas 

as determinações do ECA e demais legislações pertinentes, para os acolhidos da Casa e seus ex-acolhidos. 

Esta organização da sociedade civil opta por contratação de membros terceirizados para a execução do 

projeto apresentado e destaca a sua supervisão no serviço das atividades. 

Serão integrantes da equipe de execução do projeto uma psicóloga, uma assistente social e uma pedagoga, 

esta última com carga horária superior as demais devido sua função de coordenação das atividades. 

O destaque no projeto serão os passeios culturais e atividades a serem realizadas fora do equipamento, que 

propiciem autonomia e fortalecimento de vinculo dos usuários. Para esta ação serão orquestradas atuações 

que se iniciam dentro do território e o desenvolvimento dos envolvidos para a exploração do território. 

Serão ministradas oficinas integrativas, lúdicas e acompanhamento pedagógico para os usuários. A Casa 

Nossa Senhora das Graças proporcionará um complexo de diferentes atividades para que os acolhidos, ex-

acolhidos e seus familiares possam percorrer por um caminho de conhecimento, desenvolvimento e 

autonomia, com opções de lazer gratuitos e inclusivos na cidade de Sorocaba. 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO  

ANO 2018 
 

III - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto: Caminho de Graças 

Qual(s) inciso(s) do artigo 90 do ECA o projeto proposto atende:  

IV - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Qual(s) atividade(s) descrita(s) abaixo o projeto proposto contempla? 
(  X  ) I - Prevenção e Orientação Sexual de crianças e adolescentes e vítimas de violência sexual. 
(  X  ) II- Prevenção e Orientação sobre Drogas para as crianças e adolescentes. 
(      ) III- Promoção da Primeira Infância (0 a 6 anos) e estimulação para o desenvolvimento integral. 
(  X  ) IV - Promoção da cultura de paz, diálogo e prevenção da violência intrafamiliar. 
(      ) V – Promoção da igualdade entre os gêneros. 
(      ) VI – Prevenção ao trabalho infantil e evasão escolar. 
  
Período de execução previsto:            MARÇO/2018              até              DEZEMBRO/ 2018 

Duração: 10 meses 

Descrição do público alvo: 

Número de Beneficiários direitos:   

10 acolhidos  

Número de Beneficiários Indiretos:  

15 ex-acolhidos 

380 familiares de acolhidos e ex-acolhidos  

Locais de execução do Projeto: 

a) Casa Nossa Senhora das Graças 

b) Parques da Cidade, SESC, SESI, Teatro, FUNDEC, Cinemas, Circo 

c) Catavento Cultural 

d) Aquário de Santos 

Profissionais contratados para desenvolver exclusivamente o projeto: 

Pedagoga – Carga Horária 30 Horas Mensais. Superior Completo em Pedagogia, Pós graduação em Recreação 

ou afins. Responsabilidade de Coordenação da atividade e experiência mínima exigida de 5 anos na atuação 

direta com crianças e adolescentes. 

Técnico Orientador Social - Nível Superior – Carga Horária de 25 Horas Mensais. Superior Completo em Serviço 

Social. Cursos extra-curriculares para atuação com crianças e adolescentes em situação de acolhimento 
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institucional. Responsabilidade Técnica na execução do projeto e experiência mínima exigida de 5 anos na 

atuação direta com crianças e adolescentes. 

Psicóloga – Carga Horária de 16 Horas Mensais. Superior Completo em Psicologia. Responsabilidade Técnica na 

execução do projeto e experiência mínima exigida de 3 anos na atuação direta com crianças e adolescentes. 

 
 
IV – OBJETIVO 

Objetivo Geral  

Possibilitar espaços de reflexão dentro do acolhimento institucional e fora dele, sobre o uso de drogas, 

violência sexual e violência intrafamiliar, com crianças e adolescentes acolhidos, ex-acolhidos e suas famílias. 

 

Objetivos Específicos 

•Proporcionar espaços para que as crianças e adolescentes reflitam sobre o seu projeto de vida, para a criação 

de novas expectativas de vida diferentes da experiências já vividas em contato com o uso abusivo de drogas, 

violência sexual e/ou violência intrafamiliar; 

•Desenvolver a visão crítica das crianças e adolescentes acolhidas e ex-acolhidas sobre os riscos no consumo 

de drogas, com a conscientização de 100% da população proposta; 

•Orientar sobre violência sexual e suas formas de enfrentamento, para prevenção e fortalecimento das 

crianças e adolescentes acolhidas e ex-acolhidas em relação ao tema, com a mensuração quantiquali de 90% 

dos usuários empoderados das suas potencialidades; 

•Oferecer espaços de integração entre as famílias das crianças e adolescentes acolhidos e ex-acolhidos, para o 

fortalecimento de vínculo buscando a diminuição da violência intrafamiliar, com o objetivo de retorno aos 

espaços por 50% das famílias. 

 
 
V – DISPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA 
Do Objetivo: Art 2º.  A Casa Nossa Senhora das Graças tem por finalidade oferecer assistência e proteção 

integral às crianças, assim consideradas as pessoas (de ambos os sexos). Até 18 (dezoite) anos de idade 

incompletos, encaminhadas pelo conselho tutelar ou pela vara da infância, em situação de abandono e/ou 

mau tratos. Art 3º. Para o cumprimento do seu objetivo social a entidade deverá obedecer todas às normas 

específicas aplicável, especialmente e determinadas na Lei nº8.069/1990 que institui o Estatuto da Criança e 

do Adolescente. 
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VI – DIAGNÓSTICO 
A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada pelo IBGE em 2015, foi realizada com estudantes 

concluintes do 9º ano em escolas públicas e privadas de todo o país, a maioria entre 13 e 15 anos. Os 

resultados revelam o aumento do percentual de jovens que já experimentaram bebidas alcoólicas que subiu 

de 50,3%, em 2012, para 55,5% em 2015; já a taxa dos que usaram drogas ilícitas aumentou de 7,3% para 9% 

no mesmo período. E destes adolescentes na pesquisa é destacado o aumento dos que relataram a prática de 

sexo sem preservativos, de 24,7% para 33,8%. 

Estas são informações de um grupo de estudantes no Brasil, entretanto, quando observamos um público 

especifico que é a população de um Equipamento de Alta Complexidade é necessário analisar o estudo 

realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, realizado em 2013, que 81% das crianças e 

adolescentes acolhidos são provenientes de famílias com pais/responsáveis dependentes 

químicos/alcoolistas, 57% sofreram violência doméstica e 44% sofreram abuso sexual praticado por pais ou 

responsáveis. 

Em levantamento realizado na Instituição percebe-se o seguinte cenário: 100% da população atual de 

crianças e adolescentes acolhidas são provenientes de famílias com pais/responsáveis dependentes 

químicos/alcoolistas, 77% sofreram violência doméstica e 44% sofreram abuso sexual praticado por pais ou 

responsáveis. 

Em comparação ao estudo nacional e o encontrado na população da instituição pode-se dizer que os 

resultados encontrados estão acima da média nacional. Destacasse o índice de 19% acima da média nacional 

para as famílias com pais/responsáveis dependentes químicos/alcoolistas e 20% acima da média nacional os 

que sofreram violência doméstica. Igualado em 44% os que sofreram abuso sexual praticado por pais ou 

responsáveis as crianças e adolescentes atendidos. 

Na observação destas informações e de acordo com as diretrizes do Estatuto da Criança e Adolescente no 

artigo 90 e no que se estende para o Artigo 92 inciso V e IV , O Acolhimento Institucional deve realizar 

atendimento personalizado e em pequenos grupos; desenvolvimento de atividades em regime de co-

educação. Ambos complementam os incisos anteriores, que está co-educação permeie a preservação dos 

vínculos familiares e promoção da reintegração familiar, integração em família substituta, quando esgotados 

os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Frente esta problemática é identificada a 

necessidade de enfretamento dos temas drogas, violência sexual e violência intrafamiliar. 
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VII- JUSTIFICATIVA 
Diante da realidade constatada em nossa instituição, percebemos a necessidade de um trabalho mais 

específico junto as crianças acolhidas e também com ex-acolhidos para o fortalecimento dos mesmos e de 

seus familiares em assuntos relacionados às drogas, violência sexual e violência intrafamiliar. 

Em relação à questão de drogas/álcool percebe-se que desde muito novas, as crianças e adolescentes tem 

contato, seja por meio dos pais ou do bairro onde reside, e tornam o assunto drogas como algo “normal”, 

que faz parte do cotidiano dessas crianças e adolescentes. Essa “normalidade” leva essas crianças e 

adolescentes a enxergarem o uso de drogas e, muitas vezes, o tráfico como o caminho natural em seu 

desenvolvimento (diante da necessidade socioeconômica da família e facilidade do aliciamento ao tráfico). 

Perante essa realidade se faz necessário um trabalho de construção de orientação com essas crianças e 

adolescentes para que percebam as consequências do uso abusivo de drogas e muitas vezes do tráfico, 

através de trabalhos em oficinas temáticas e rodas de conversa. Também serão realizadas oficinas para 

construção de um projeto de vida, onde possam ter contato com outras realidades e possibilidades além das 

vivenciadas na família e comunidade local, através de visitas a instituições de ensino, orientação profissional, 

fortalecimento da autonomia, complementação pedagógica, contato com atividades culturais, conhecimento 

de direitos, entre outras atividades que se julgarem necessárias durante a execução do projeto. 

Em relação ao uso abuso sexual, constatamos que 44% das crianças acolhidas foram vítimas e/ou houve casos 

na família. Ante esses dados, percebe-se a necessidade de oficinas de contação de histórias relacionadas ao 

tema, rodas de conversa com o profissional de psicologia, atividades lúdicas para que as crianças e 

adolescente tenham contato com o tema e sejam fortalecidas para falar sobre o assunto, diante de vivência 

da situação, saibam se defender/denunciar o agressor. 

Em relação da violência intrafamiliar, percebe-se a necessidade da oficina integrativa entre 

família/criança/adolescente para que os vínculos afetivos sejam fortalecidos e que as famílias possam ser 

orientadas sobre limite sem agressividade, uso abusivo de drogas/álcool e suas consequências, 

desenvolvimento infantil, direitos básicos (cultura, lazer, educação, saúde, entre outros). Também serão 

realizadas ações de apropriação de território, onde as famílias serão orientadas sobre serviços de lazer, 

cultura, esportes existentes nos bairros de origem e na cidade em geral para que entendem a importância 

dessas vivências na vida da criança e do adolescente. 
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VIII – INVESTIMENTOS 

Item 
Descrição do item a ser  

Adquirido 

Categoria de 

Justificativa da Aquisição Despesas 

1 Psicólogo RH 

Este profissional se faz necessário para execução e supervisão 
de oficinas com as crianças e adolescentes, com a família nos 
temas relacionados às drogas, violência sexual e intrafamiliar. 

2 

INSS Psicólgo 

 IN 
Impostos referente a contração do psicólogo em regime de 
RPA. 

3 Pedagoga RH 

Irá atuar junto ao psicólogo, executar às oficinas de contação 
de história com as crianças nos temas abordados no projeto, 
bem como realizar complementação pedagógica com crianças 
e adolescente. 

4 INSS Pedagoga IN 
Impostos referente a contração do psicólogo em regime de 
Profissional Autônomo - MEI 

5 
Técnico Orientador Social – 
Nível Superior RH 

Ficará responsável por mediar trabalhos grupais com as 
crianças e adolescentes, sob orientação do psicólogo e 
pedagogo, bem como atuará em atividades de socialização 
das crianças e adolescentes relacionadas aos temas 
abordados no projeto. 

6 

INSS Técnico Orientador Social 

- Nivel Superior 
IN 

Impostos referente a contração do psicólogo em regime de 
RPA. 

7 Vale-transporte RM 

Serão utilizados para atividades externas, tanto com as 
crianças/adolescentes quanto com seus familiares. 
Essas atividades externas estarão relacionadas às oficinas 
integrativas família/criança/adolescente, às oficinas de 
projeto de vida, à apropriação do território por parte da 
família e nas atividades de fortalecimento de autonomia da 
criança e do adolescente. 

8 Combustível RM 

Nos passeios/atividades que não visarem a autonomia do 
adolescente e a integrativas com a família, será utilizado o 
transporte da instituição, sendo necessário somente o custeio 
do combustível. 

9 Locação de Transporte RM 

Caso aconteça alguma indisponibilidade do automóvel da 
instituição há valor provisionado para a locação de transporte 
aos Passeis Culturais de longa distância. 

10 Livros RM 

Serão adquiridos livros relacionados aos temas abordados no 
projeto para atividades com crianças e adolescentes através 
de oficinas de contação de história e na complementação 
pedagógica. 

11 

Locação de Backstage 

 RM 

Realização de passeio cultural na cidade de Santos, a ser 
definido data, devido a ser fora da cidade, foi verificada a 
necessidade de locar por 1 (um) dia uma casa, quarto, 
pensão, pousada, hotel, ou qualquer outro espaço que tenha 
condições das crianças ou adolescente tomarem banho antes 
do retorno a cidade de Sorocaba. 

12 

Alimentação 

RM 

Realização de refeições nos locais dos passeios, e/ou 
realização de compra para a confecção de lanches no 
equipamento e proporcionar aos usuários piniques. 

13 Impressão Fotográfica RM Registro das fotos do Projeto. Elaboração de Álbum 
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fotográfico para os abrigados, e apresentação de portifólio na 
conclusão do Projeto. 

14 

Camiseta do Projeto FUNCAD 

RM 

Elaboração de arte gráfica para um símbolo do Projeto 
FUNCAD e parceiros para divulgação do Projeto junto a 
comunidade.  

15 

Sulfite, Lápis de Cor, Tinta de 
Impressora, cola, canetinha, 
Gliter, Color Set,  RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

16 

guache, pincel, molduras de 
quadro, porta retrato, 
canudinho, palitos, caixinhas, 
convites, lembrancinhas,  RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

17 
Chocolate, papel presente, 
papel de trufa,  RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

18 
Embalagens, forminhas, 
sacola de presente, fitilho,  RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

19 
Pincel de cozinha, aromas, 
Essenciais,  RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

20 
Livro Registro de Fotos, Álbum 
de Fotos RM Materiais de Consumo para realização das Oficinas. 

21 

Edição, elaboração de Vídeo 

RM 

Registro de imagens do Projeto. Elaboração portfólio de como 
foi o desenvolvimento do projeto e conclusão. Com 
apresentação a comunidade e parceiros, sem a identificação 
das crianças ou adolescentes. 

22 
Pen-drive, CD 

RM 
Material para cada crianças e adolescente armazenar suas 
imagens das atividades realizadas nas Oficinas. 

23 

Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais  

RM 

Devido a estarmos retirando os usuários, e equipe de trabalho 
do equipamento é necessário zelar por qualquer 
interveniente que possa ocorrer.  

 

 
IX – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
METODOLOGIA:  

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Oficinas Integrativas Realizadas mensalmente, serão abordados os temas relativos ao 

desenvolvimento infantil e a importância do lazer, onde serão resgatados a 

importância do brincar através de brincadeiras de ruas e passeios em parques 

da cidade, serão ofertadas atividades conjuntas entre responsáveis e 

acolhidos. 

Buscamos com essa atividade fortalecer o vínculo familiar e permitir que, em 

conjunto, a criança/adolescente e sua família criem novas formas de 

relacionamento, que a violência por muitas vezes ligada ao motivo do 

acolhimento, seja substituída por uma forma mais saudável de interação. 

Os espaços de integração serão parques e outros espaços públicos da cidade 
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de Sorocaba para que as famílias conheçam os serviços e possibilidades 

existentes na cidade e, em caso de retorno da criança/adolescente, possam 

dar continuidade às atividades. 

A programação desta atividade inclui a confecção de ovos de Páscoa pelos 

usuários a serem entregues a comunidade no entorno do equipamento. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Rodas de Conversa Realizadas quinzenalmente com profissionais da rede de serviços e com os 

profissionais envolvidos no projeto para orientação sobre o uso abusivo de 

drogas. 

Abordagem  do tema de forma mais interativa e reflexiva, para que haja 

realmente o envolvimento da criança e do adolescente e não somente como 

uma palestra. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Oficina Projeto de Vida Oficinas quinzenais para construção com os pré-adolescentes e adolescentes 

acolhidos e ex-acolhidos um novo projeto de vida, onde serão levados a 

entender sua história de vida e perspectivas para o futuro. 

Em um primeiro momento os participantes dessa oficina serão levados a 

compreender sua história de vida, pois se faz necessário conhecer meu 

passado para entender aonde quero chegar. 

Após esse resgate da história de vida, os pré-adolescentes e adolescentes 

serão orientados a construir perspectivas de vida para seu futuro. 

Em conjunto serão realizados movimentos para que eles se apropriem de seu 

território, inicialmente conhecendo o bairro onde moram, depois a cidade e 

todos os recursos existentes que garantam os direitos básicos do cidadão. 

Serão orientados sobre futuro profissional, onde serão levados a conhecer 

profissões, recursos educacionais gratuitos existentes na cidade e região, 

orientação profissional e complementação pedagógica para melhor 

preparação para o mercado de trabalho. 

Ainda nessa atividade serão realizados passeios culturais mensais em 

equipamentos existentes na cidade (teatros, música, exposições realizadas 

pela Fundec, SESC, SESI, Domingo no Parque, Cinemas, teatros, Circo, entre 

outros) onde existam atividades gratuitas para que, através da cultura, eles 
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possam ter novas experiências de vida e perceber a importância da cultura e 

que ela pode fazer parte da vida sem a necessidade de custos elevados e que 

eles podem ter contato com atividades culturais mesmo após a saída da 

instituição. 

Serão incentivados à leitura para que através dela possamos incentivar a sua 

criatividade, além de ampliar sua leitura crítica do mundo. 

Poderão ser acrescentadas outras atividades de acordo com o interesse 

manifestado pelos participantes, considerando que colaboraremos para a 

construção do seu projeto de vida.  

Ressaltamos que toda o deslocamento será feito, preferencialmente, por 

meio de transporte público, para que haja o fortalecimento da autonomia 

dos participantes. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Complementação Pedagógica Em parceria com a Oficina de Projeto de Vida, será oferecida para as crianças 

e adolescentes, semanalmente, complementação pedagógica, para que a 

defasagem escolar não interfira na perspectiva de construção de um projeto 

profissional. 

Buscaremos com essa atividade o incentivo à leitura e à arte, para mudança 

na leitura de mundo dos atendidos. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Oficinas Lúdicas Oficinas quinzenais, que serão realizadas com todas os acolhidos na 

Instituição, será trabalhado o fortalecimento da criança e do adolescente em 

relação à prevenção da violência sexual. 

O trabalho será realizado de forma lúdica, como brincadeiras, contação de 

história (com livros relacionados ao tema), dinâmica, entre outras atividades 

que se julgarem necessárias durante a execução do projeto. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Círculos de Convivência com famílias Serão realizados círculos de convivência com as famílias quinzenalmente 

onde serão trabalhados as histórias de vida e dos motivos que levaram ao 

acolhimento levando a interpretar e inferir construções afetivas para uma 

melhor convivência e evitar que novas histórias de violência sejam vividas. 
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ATIVIDADE METODOLOGIA 

Passeios Culturais Será oferecido durante a execução do projeto passeio ao Catavento Cultural 

onde as crianças e adolescentes poderão “tocar um meteorito de verdade, 

encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro, 

entender como funciona um gerador de energia ou ainda descobrir que o Sol, 

visto de perto, não é tão redondo como parece quando estamos na praia. 

(descrição constante no site)”. 

São oferecidas 4 seções de atividades ligadas ao Universo (Astronomia, 

Sistema Solar, Biomas, Cavernas, entre outros), à Vida (Borboletário, Do 

macado ao Homem, Árvore Genealógica, Evolução Cultural, entre outros), ao 

Engenho (Eletromagnetismo, Mecânica, Sala das Ilusões, entre outros) e à 

Sociedade (Questões de hoje e sempre, Jogos de poder, Ecologia, A arte que 

revela a história, entre outros). 

Outro local avaliado para visita com a equipe é o tradicional Aquário de 

Santos foi fundado em 1945, “o mais antigo do país e o principal atrativo da 

cidade de Santos. Com cerca de 500 mil visitantes por ano, é o segundo 

parque mais visitado em todo estado, atrás apenas do Zoológico de São 

Paulo. O Aquário possui 31 tanques com cerca de 200 espécies desde 

pequenos invertebrados até mamíferos marinhos. (descrição constante no 

site)” 

Ambos Passeios refletem a busca do conhecimento para preparação de 

cidadão conscientes de usa importância. 

 

ATIVIDADE METODOLOGIA 

Evento de Encerramento do Projeto Será realizado um evento de encerramento do projeto onde será feita a 

exposição de fotos e vídeos com o trabalho desenvolvido durante o ano, bem 

como, apresentação dos resultados alcançados e será abordado tema 

pertinente em palestra a ser ministrada durante o evento. 

 
 
 

X– CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 DIAS DA 

SEMANA HORÁRIO 

MESES 

ATIVIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Oficinas 
Integrativas 

4º  
Sábado do 

mês 
14h às 17h 

  
X X X X X X X X X X 
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Rodas de 
Conversa 

1ª e 3ª Sexta-
feira do mês 

17h às 19h 
  

X X X X X X X X X X 

Oficinas  
Projeto de Vida 

1º e 3º 
Sábados do 

mês 
15h às 18h 

  
X X X X X X X X X X 

Passeios  
Oficina  
Projeto de vida 

2ª  
Semana do 

mês 

De acordo com o 
ofertado pelos 
equipamentos 

(Fundec, SESC, Sesi, 
entre outros)   

X X X X X X X X X X 

Complementação 
Pedagógica 

Terça e 
Quinta 

17h às 19h 
  

X X X X X X X X X X 

Oficinas  
Lúdicas 

1ª 
segunda-feira 

do mês 
17h às 19h 

  
X X X X X X X X X X 

Círculos de  
Convivência com 
Famílias 

2º e 4º 
sábados do 

mês 
14 às 16h 

  
X X X X X X X X X X 

Passeio 
Cultural Sábado 

7h às 17h 
  

   X    X   

Reunião de Equipe 2ª e 4ª terça 
feiras do mês 

15h às 17h 
  

X X X X X X X X X X 

Evento de  
Encerramento do 
Projeto 

A ser 
definido A ser definido 

  
         X 

 
 
XI- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e a avaliação se iniciarão com o Marco Zero. Este é um mecanismo que será aplicado 

pela organização antes da instalação do projeto, será o norteador para que a equipe responsável possa 

planejar as suas ações, assim, garantir o máximo de proximidade às reais necessidades e expectativas dos 

futuros usuários. 

O Marco Zero será norteado pelas seguintes dimensões:  

Dimensão da Gestão:  

- Avaliação de custo/ benefício; 

 

Dimensão do Processo: 

- Assuntos de interesse;  

- Grau de entendimento do conteúdo; 

- Percepção quanto ao instrutor; 

- Percepção quanto ao local visitado e 

- Sugestões. 
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Dimensão do Impacto Social 

- Relações familiares. 

 

Desta forma, serão aplicados questionários para coleta de dados relacionados ao tema tanto com as 

crianças, como com os familiares atendidos pelo Projeto e será avaliado a evolução do conhecimento 

sobre o tema, bem como as mudanças das percepções do mesmo. 

Os questionários procurarão combinar questões qualitativas e quantitativas e serão aplicados 

individualmente ou em grupo para cada uma das atividades desenvolvidas. 

A compilação dos dados acontecerá bimestralmente para avaliar o desenvolvimento do projeto via 

relatório que deverá apresentar a lista de presença da atividade e registros em imagens. 

 
 

XII- RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
A análise dos dados obtidos via questionários aplicados envolverá o manuseio e interpretação de 

informações quantitativas e qualitativas geradas nos relatórios bimestrais. Estes serão apresentados a 

equipe de execução do projeto, serão destacados os postos fortes, as dificuldades, e os pontos a melhorar 

no processo observando as dimensões abordadas: Dimensão da Gestão, Dimensão do Processo e 

Dimensão do Impacto Social. 

Os profissionais com resultados abaixo de 50 (pontos) na avaliação bimestral serão desligados do projeto e 

a contratação de outro profissional será autorizada pela coordenação da Casa Nossa Senhora das Graças. A 

avalição dos resultados para a permanência dos profissionais envolvidos no Projeto é exclusivamente sob 

escolha da organização da sociedade civil Casa Nossa Senhora das Graças. 

A geração de indicadores poderá ser realizada nesta etapa, ficando facultativo a Instituição a aplicação 

destes índices. 

 
 

XIII- CONTINUIDADE /SUSTENTABILIDADE 
Este é um projeto que envolve o usuário a descobrir seu poder de escolha e consequentemente a 

proporcionar a continuidade do mesmo na vida de cada um. Devido a autonomia proporcionada leva cada 

indivíduo na sua transformação pessoal. O mesmo ao termino das atividades será uma pessoa capaz de 

transitar pelo território, com informações assertivas sobre a rede de atendimento, bem como, espaços de 

lazer, esporte e eventos na cidade. 

A expectativa frente ao acolhido é que este possa ampliar sua visão de mundo e que independente se for 
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encaminhado para uma família substituta ou retorne a sua família de origem a criança ou adolescente 

esteja fortalecido frente as adversidades que o levaram ao serviço de acolhimento. 

O conhecimento é agente transformador e a visita monitorada a espaços para a construção de 

conhecimento é direcionar as crianças e adolescentes acolhidos, ex-acolhidos e suas famílias a reflexão 

integrativa sobre o uso de drogas, violência sexual e violência intrafamiliar. 

Os familiares irão adquirir conhecimento para uma convivência familiar de construção de paz, mas 

principalmente poderão ser protagonistas para uma relação saudável com as crianças ou adolescentes. O 

fortalecimento de vínculo proporcionará a grande base para que os familiares se sintam pertencentes ao 

território com autonomia e sabedoria para proporcionarem passeios gratuitos e de qualidade a toda a 

família. 

Após a execução do Projeto a Casa Nossa Senhora das Graças espera que as atividades se consolidem na 

Instituição com ações de conscientização da população da cidade de Sorocaba, para que os munícipes 

conheçam a Casa Lar como um lugar de referência na cidade nesta modalidade. 

E que a atuação neste projeto seja um precursor, para que no ano subsequente a Casa conte com mais 5 

(cinco) grandes parceiros pessoa jurídica e outras 25 pessoas físicas para a sustentabilidade do projeto. 

 
 

PEDIDO DE AVALIAÇÃO 
 
Declaro, para todos os fins de direito, a veracidade das informações acima prestadas, sob pena de 
responsabilização civil e criminal e demais penalidades impostas pelo Conselho. 
 
Conforme Artigo 8º da Deliberação 73/17 deste CMDCA, declaro também que para este projeto, não 
recebo valores de outras fontes, sejam Federais, Estaduais ou Municipais. Comprometendo-me em 
comunicar imediatamente esse Conselho caso venha a ser contemplado com recursos citados acima. 
 
Requeiro que o presente projeto seja analisado e aprovado, para a consecução dos recursos 
financeiros oriundos do FUNCAD. 
 
Sorocaba, 28 de setembro de 2017. 

 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente 


