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PLANO DE TRABALHO 2017 

 

 

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Nome da Organização: Casa Nossa Senhora das Graças 

Data de Constituição: 10/11/2013 

 

CNPJ: 19.658.159/0001-26              Data de inscrição no CNPJ: 21/01/2014 

 

Endereço: Avenida Itavuvu, nº8000 

 

Cidade/ UF: Sorocaba/ SP     Bairro: Altos do Itavuvu          CEP: 18078-005 

 

Telefone: (15) 3239-4685 Site / e-mail: cnsg@outlook.com  

 

Horário de Funcionamento: 24 horas 

Dias da Semana: Todos os dias 

 

1.2) INSCRIÇÕES E REGISTROS  

Inscrição no CMAS     Nº 150 

Registro no CMDCA   Nº 150/P04 

Inscrição no CNAS (quando houver) Nº não possui 

Inscrição no CMI (quando houver)  Nº não possui 

CEBAS – último registro e validade (quando houver) Nº não possui 

Utilidade Pública (  )Federal (  )Estadual (X)Municipal Sem Número 

 

Outros:______________________________________________________________ 

mailto:cnsg@outlook.com
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1.3) COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA  

Presidente ou Representante legal da entidade: Gelfe Franco Luiz  

Cargo: Presidente  Profissão: Missionário 

CPF: 432.587.940-49 

RG: 26.927.435-2 

Data de nascimento: 

09/07/1963 

Órgão Expedidor: SSP  

 

Vigência do mandato da diretoria atual de 10/11/2015 até 09/11/2017 

 

1.4) RELACIONE OS DEMAIS DIRETORES 

Nome: Alessandro de Camargo Antunes 

Cargo: Vice-Presidente Profissão: Empresário 

CPF: 149.677.848-01 RG: 21.451.734 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Cristiane Rodrigues da Silva 

Cargo:1ª Secretária Profissão:Assistente Administrativo 

CPF:184.032.188-18 RG:27.764.050-7 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Flávia Furlanes Antunes 

Cargo:2ª Secretária Profissão:Empresária 

CPF:2213.493.288-03 RG:28.831.623 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Patricia Del Rios 

Cargo:1ª Tesoureira Profissão:Advogada 

CPF:271.779.158-26 RG:26.627.941-7 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Rivaldo Peres Pretel 

Cargo:2ª Tesoureira Profissão:Metrologista 

CPF:087.626.288-44 RG:19.524.191 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Elton Faco Alves Costa 

Cargo:Conselheiro Fiscal Profissão:Dentista 

CPF:204.501.838-58 RG:21.156.458 Órgão Expedidor: SSP  

Nome:Ronaldo Francisco Vitte 

Cargo:Conselheiro Fiscal Profissão:Gerente Comercial 

CPF:149.677.888-07 RG:21.270.093 Órgão Expedidor: SSP  
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Nome:Walter Luiz de Azevedo 

Cargo:Conselheiro Fiscal Profissão:Empresário 

CPF:046.501.678-25 RG:15.750.392-6 Órgão Expedidor: SSP  

 

2) ÁREA DA ATIVIDADE  

Preponderante:  

( X ) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Cultura ( ) Esporte  

 

Secundária, quando houver: (pode assinalar mais de 1) 

(  ) Assistência Social ( ) Saúde ( ) Educação ( ) Cultura ( ) Esporte  

 

2.1) NATUREZA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL  

( X ) Atendimento ( ) Assessoramento ( ) Defesa e garantia de direitos  

 

3) IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO POR PROTEÇÃO  

( ) Básica ( ) Especial de Média Complexidade ( X ) Especial de Alta Complexidade  

 

4) VALOR DA PROPOSTA 

R$ 16.399,30 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos). 

 

5) TIPO DE SERVIÇO A SER OFERTADO 

Serviço de acolhimento institucional, na modalidade de Casa Lar, para crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, sob condição temporária e/ou 

permanente de afastamento do convívio familiar. 
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5.1) PÚBLICO ALVO 

Crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, em condição temporária 

e/ou permanente de afastamento do convívio familiar, encaminhadas pelos órgãos 

competentes.  

 

5.2) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Sorocaba merece destaque nos projetos de urbanização, constituindo-se uma das 

mais desenvolvidas do país neste quesito. Em 2017 foi eleita a décima melhor 

cidade do Brasil para viver, segundo a revista Exame. 

(http://exame.abril.com.br/brasil/o-ranking-do-servico-publico-nas-100-maiores-

cidades-do-brasil) 

A cidade é um importante Pólo Industrial do estado de São Paulo e do Brasil e 

sua produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIB acima dos 

R$ 32 bilhões, o décimo nono maior do país. Porém, como na maioria das 

macrometrópoles, desponta índices importantes de desigualdade e 

vulnerabilidade da sua população. 

A Casa Lar Nossa Senhora das Graças está situada na Zona Norte da cidade de 

Sorocaba, região considerada das mais vulneráveis do município de Sorocaba, 

porém, atende crianças e adolescentes encaminhados de diversas regiões da 

cidade, recebendo encaminhamentos do judiciário municipal.  

A região de Sorocaba é composta por 79 municípios em uma área de 41.077 km², 

é a maior região do Estado, ocupando 16,5% do território paulista, com quase 2,5 

milhões de habitantes. Junto com Campinas foi a região que mais cresceu em 

termos populacionais, sendo a terceira maior concentração populacional de São 

Paulo. A região administrativa de Sorocaba é vizinha das regiões 

economicamente mais importantes do Estado (Campinas e a capital, São Paulo).  

Dados do último censo, em relação aos indicadores demográficos, a idade média 

dos chefes de domicílios era de 47 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 13,7% do total. Dentre as mulheres responsáveis pelo domicílio 

http://exame.abril.com.br/brasil/o-ranking-do-servico-publico-nas-100-maiores-cidades-do-brasil
http://exame.abril.com.br/brasil/o-ranking-do-servico-publico-nas-100-maiores-cidades-do-brasil
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13,6% tinham até 30 anos, e a parcela de crianças com menos de seis anos 

equivalia a 7,6% do total da população. 

 

5.3) VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO 

10 (dez) vagas. 

 

5.4) DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Em Sorocaba, como em todo território nacional, as crianças abrigadas estão entre os 

segmentos mais vulneráveis da população. As características individuais e o tempo 

em que elas permanecem acolhidas variam muito; porém, um aspecto fundamental e 

comum a todas é que quando uma criança vai para um abrigo, mesmo que 

momentaneamente, há algum tipo de rompimento com suas famílias de origem e com 

a sua comunidade de pertencimento. Sem dúvida, o rompimento familiar, mesmo que 

temporário, deveria ser considerado apenas como medida extrema. Procurar entender 

melhor o que ocorre nas famílias ou os motivos que levaram essas crianças a ser 

abrigadas constitui um aspecto fundamental para a elaboração e a execução de 

políticas públicas mais eficazes e voltadas para o bem-estar presente e futuro dessas 

crianças.  

A análise da incidência das políticas especificamente voltadas para as famílias ainda 

tem um caráter bastante incipiente e está intrinsecamente vinculada aos impactos de 

programas e ações voltadas para a transferência de renda para as famílias e suas 

condicionalidades. Porém, dada a própria complexidade do tema, ainda existe uma 

grande lacuna a ser preenchida. 

Considerando a matricialidade sociofamiliar preconizada na Política de Assistência 

Social, torna-se indissociável a realidade infanto-juvenil do seu ambiente de convívio, 

por isso, é impossível situar a infância sem entendê-la na realidade em que vive, 

família, território, redes, laços e políticas públicas voltadas ao seu fortalecimento.  

Nesta realidade surge a Casa Nossa Senhora das Graças, fundada em 10 de 

novembro de 2013. Há muitos anos envolvidos em causas sociais, os idealizadores 

se viram próximo à realidade das crianças abrigadas, logo que adotaram uma criança, 
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cuja genitora faleceu, sua única responsável. Diante desta interpelação, surgiu o 

sonho de abrir uma casa lar e ajudar outras crianças na mesma situação. 

O primeiro passo foi dado com a locação da chácara onde hoje a entidade está 

situada. O caminho foi longo e trabalhoso, pois seus idealizadores sonharam e 

mantiveram como objetivo principal fazer tudo com excelência, atender a todos os 

requisitos legais e éticos para que a chácara se tornasse um verdadeiro lar para 

recebê-los. 

Atualmente, a Casa Nossa Senhora das Graças é composta aproximadamente 28 

(vinte e oito) voluntários, o seu quadro de funcionários conta com 03 (três) funcionários 

registrados: uma psicóloga, uma assistente social, e uma mãe social. 

A celebração deste convênio gerará alterações na no quadro de funcionários já 

adequado com a NOB – SUAS e mudança no endereço da atual da entidade.   

 

5.5) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER OFERTADO 

A Casa Nossa Senhora das Graças é um serviço de acolhimento que presta cuidados 

a crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social, sob medida 

protetiva de Casa Lar, até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na 

sua impossibilidade, o encaminhamento para família substituta.  

A perspectiva do atendimento realizado oferta um espaço acolhedor, promovendo o 

desenvolvimento de relações humanizadas e humanizadoras, com respeito e em 

condições de dignidade, tendo em vista o desenvolvimento integral das crianças e 

adolescentes acompanhados pela instituição.  

Há três anos em atuação no município, a organização entende sua importância no 

cenário contemporâneo e quer contribuir para traçar novas referências no atendimento 

a crianças e adolescentes afastados do convívio familiar.  

Sabe-se que a medida de acolhimento é a última instância de proteção à infância, 

porém, esgotadas todas as alternativas de intervenção e interpelação do espaço e 

grupo de convívio, e o acolhimento se fizer necessário, é imprescindível a observação 

das determinações legais, que definem o acolhimento como sendo uma medida 

protetiva provisória, excepcional e transitória para a reintegração familiar ou, sendo 

esta tecnicamente inviável, a colocação em família substituta. 
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Várias vertentes teóricas discutem a vivência institucional, e os supostos prejuízos ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes inseridos, enquanto outros tantos 

indicam que a instituição pode ser uma alternativa positiva, quando o ambiente familiar 

está desorganizado e caótico, impedindo o desenvolvimento daqueles que o 

compõem. Partindo desta premissa, o Lar Nossa Senhora das Graças entende que a 

passagem da criança pelo Lar, deve propiciar um ambiente de cuidado e um espaço 

de ressignificação de cada história, que fortaleça a autoestima dos atendidos e 

favoreça o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Além disso, a 

instituição se situa como parte da rede de apoio social e afetivo, que pretende oferecer 

alternativas para projetos de vida com bases sólidas e de comprometimento 

societário. 

Para tanto, a equipe técnica desenvolve, individualmente, o PIA (Plano Individual de 

Atendimento), que visa, antecipadamente, ações estratégicas para garantir o direito à 

convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente, mesmo enquanto 

estiverem em programa de acolhimento. Ademais, o PIA é o instrumento essencial, 

que guia toda ação a ser desenvolvida com os acolhidos e suas famílias, visando à 

superação das situações que desencadearam a aplicação da Medida de Proteção, em 

articulação com toda a rede de serviços. 

No PIA estão implicadas as atividades socioeducativas, culturais e recreativas 

conduzidas em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069/90 

e demais legislações vigentes. O envolvimento da família desde o início (quando nada 

a impeça do contato com o acolhido) pretende promover a reconstituição dos vínculos, 

sua conscientização sobre os motivos que levaram ao acolhimento, mobilizar para 

novos projetos de vida e estimular o compromisso para superação de situações de 

riscos e/ou de violações de direitos que contribuíram para o acolhimento. Como 

referência, o Lar dispõe de um serviço de acolhimento com a constituição de Casa 

Lar, um casal de cuidadores, auxiliares e Equipe Técnica adequada para oferta a que 

a instituição se destina. 

 

5.6) OBJETIVO GERAL 

Proteger, defender e acompanhar crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social, sob medida protetiva de abrigamento, através de uma oferta 
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de acolhimento que garanta o seu desenvolvimento pessoal e social, com vistas à 

autonomia e à construção de projetos de vida que preservem a história e protagonismo 

dos sujeitos. 

 

 5.7) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover atividades socioeducativas internas e externas à Casa Lar; 

 Promover a convivência familiar e comunitária com vistas à construção de um 

projeto de vida aos acolhidos; 

 Restabelecer e/ou preservar vínculos com a família de origem, salvo 

determinação judicial contrária; 

 Favorecer o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 

que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 

 Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte, internas e 

externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos 

acolhidos; 

 Favorecer a construção do PIA, integrando todos os atores envolvidos no 

acolhimento e no atendimento dos acolhidos e suas famílias, a fim de viabilizar 

a reintegração familiar e social. 

 

5.8) METODOLOGIA DO SERVIÇO 

O Lar Nossa Senhor das Graças visa estimular o desenvolvimento de relações mais 

próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de 

interação social com as pessoas da comunidade. Mesmo com a estrutura de um 

serviço de acolhimento, a instituição prima por relações de proximidade, como uma 

rotina familiar, proporcionando vínculo estável entre a equipe e os acolhidos, além de 

favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos 

equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local, atendendo às premissas 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao 

fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para 

retorno à família de origem ou substituta. 
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As ações serão diárias com o intuito de atender o bem-estar das crianças e 

adolescentes. Os profissionais envolvidos nas atividades são qualificados e participam 

de capacitação continuada para desenvolverem os trabalhos na Casa. 

A triagem inicial e anamnese, realizadas pela Equipe Técnica, acolhem as primeiras 

demandas dos usuários e suas famílias. Após a construção do PIA utilizamos 

metodologia de discussão em grupo que direcionam e visam a efetivação dos planos 

de melhorias individuais e coletivas.   

 

5.9) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

ATIVIDADE 1: Passeio Cultural 

Nome da atividade: Uma Graça de Cultura 

Objetivo específico: Proporcionar passeios culturais na cidade de Sorocaba e 

Região. 

Meta:1 (um) passeio mensal separado por faixa etária. 

Forma de conduzir a atividade: 

Segundo a Revista Educar a cultura é a expressão da construção humana e é 

constituída através do diálogo no dia a dia das pessoas, que, com o passar do tempo, 

constroem símbolos significativos que dão sentido a elas, e são compartilhados por 

elas. São esses elementos que formam a cultura de um determinado povo e região. 

Ao visitar algum museu, um parque ou outro local, a criança e adolescente adquire a 

prática social, muito importante como formadora de opiniões consistentes e reflexivas. 

Neste momento o aprendizado é natural, há a transmissão do conhecimento, re-

elaboração do saber dividido. E desta forma, permitirá para os usuários a sua atuação 

como ser criativo no processo histórico-cultural da sociedade. 

A atividade será planejada em conjunto com as crianças, adolescente e Equipe 

Técnica. Este planejamento acontecerá todas as segundas-feiras com a separação 

por faixa etária. Todas as faixas etárias serão contempladas com 1 (um) passeio 

mensal. Portanto, separados por idade nos seguintes grupos: 
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 0 à 2 anos 

 3 à 4 anos 

 5 à 7 anos 

 8 à 10 anos 

 11à 12 anos 

 13 à 15 anos 

 16 à 17 anos 

A divisão por idade para atender as expectativas e necessidades de cada grupo com 

seu perfil determinado. Desta forma, os profissionais para execução da atividade 

serão organizados conforme passeio cultural, respeitando classificação informada. 

Os passeios serão executados para cada faixa etária mensalmente, podendo ser 

unidas as atividades culturais q 

ue interessem mais de um grupo, após avaliação da Equipe Técnica nesta unificação. 

Às quartas e sextas-feiras serão os dias das visitas programadas nos seguintes locais: 

 Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros 

 Palácio dos Tropeiros 

 Jardim Botânico Irmãos Vilas Boas 

 Parque Natural Municipal da Água Vermelha João Câncio Pereira 

 Museu da Ferrovia de Sorocaba 

 SESC 

 Museu Histórico Sorocabano 

 Teatro Municipal Teotônio Vilela 

 Parque Natural Municipal Chico Mendes 

 Teatro SESI - Sorocaba 

 Estádio Municipal Walter Ribeiro 

 Fazenda Ipanema 

 Biblioteca Infantil 

 Biblioteca Municipal 

 Parque da Biquinha 

 Teatro São Rafael – FUNDEC 

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d4086703-Reviews-Parque_Zoologico_Municipal_Quinzinho_De_Barros-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d3398113-Reviews-Palacio_dos_Tropeiros-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d6436786-Reviews-Jardim_botanico_Irmaos_Vilas_Boas-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d7368872-Reviews-Parque_Natural_Municipal_da_Agua_Vermelha_Joao_Cancio_Pereira-Sorocaba_State_of_S.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d4377586-Reviews-Museum_of_Railroad_Sorocabana-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d4377594-Reviews-Sorocabano_History_Museum-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d4127109-Reviews-Teotonio_Vilela_Municipal_Theater-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d11791898-Reviews-Parque_Natural_Municipal_Chico_Mendes-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d4127614-Reviews-SESI_Sorocaba_Theater-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303632-d12655682-Reviews-Estadio_Municipal_Walter_Ribeiro-Sorocaba_State_of_Sao_Paulo.html
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Este são exemplos de locais, destacamos que a Equipe Técnica na sua programação 

irá incluir ou excluir atividade de acordo com o interesse da população, e o seu 

julgamento na composição de conhecimento dos usuários. 

 

Profissionais envolvidos: 

Assistente Social, Psicóloga, Coordenadora: 

Responsáveis por planejar (local, dia e hora) do passeio cultural a ser realizado por 

grupo de faixa etária. Bem como, avaliar a unificação de grupos, o cuidador 

responsável no passeio e avaliação dos pontos positivos e os a melhorar do evento 

cultural. Todas as terças-feiras haverá a reunião com a equipe para avaliação do 

passeio ocorrido na semana anterior. 

Cuidador e Auxiliar de Cuidador: 

Profissionais responsáveis por acompanhar e cuidar das crianças e adolescentes no 

Passeio Cultural, preencher relatório de Avaliação do passeio. Destacamos que não 

será permitida a utilização de uniformes para não expor o usuário do serviço. 

Motorista: 

Transportar os profissionais, crianças e adolescentes ao passeio cultural e preencher 

relatório de Avaliação do passeio. 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Coordenador 1 TER- QUA- SEX 12h 

Cuidador 1 TER - QUA- SEX 12h 

Psicóloga 1 TER - QUA- SEX 12h 

Motorista (prestador 

de serviço) 

1 QUA- SEX 8h 

Auxiliar de Cuidador  2 TER - QUA- SEX 12h 
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Assistente Social 1 TER - QUA- SEX 12h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Promoção do conhecimento dos espaços 

culturais da cidade de Sorocaba  

100% da população da casa 

atendida com um passeio mensal. 

Satisfação do grupo atendido por 

adequação de interesse na faixa etária. 

100% da população da casa 

satisfeita. 

Ampliação dos horizontes intelectuais e 

sociais. 

Realização de parceria com 2 locais 

de maior interesse das crianças para 

ampliação do projeto para duas 

saídas mensais por grupo. 

 

ATIVIDADE 2: Cultivo da Horta 

Nome da atividade: Nossa Horta 

Objetivo específico: Proporcionar que as crianças e adolescentes realizem a 

manutenção e cultivo da horta existente na Casa. 

Meta: Desmistificar a origem dos alimentos para a população da Casa. 

Forma de conduzir a atividade: 

O projeto Nossa Horta observa a horta existente na Casa como foco principal de uma 

atividade interdisciplinar. As crianças serão convidadas na participação do plantio, 

cultivo e colheita dos alimentos e a discussão de temas como alimentação, nutrição e 

ecologia serão nossos aliados ao trato com a terra e plantas.  

Segundo o pediatra Sylvio Renan Monteiro de Barros, “a criança que participa da 

elaboração do alimento desenvolve mais consciência sobre a alimentação e, com isso, 

tem menos chance de chegar à obesidade infantil”. 
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Pretendemos gerar situações de aprendizagem reais e diversificadas. Assim, os 

cuidadores devem dar o máximo de responsabilidades às crianças, inserindo-os nas 

discussões sobre o rumo do projeto e cuidados com as plantas. 

A atividade será planejada pela Equipe Técnica, e executada pelos auxiliares de 

cuidador e cuidador. Destacamos a participação de líderes de discussão voluntários 

conhecedores do tema Meio Ambiente. As crianças e adolescentes terão suas tarefas 

na horta a serem realizadas diariamente, e separadas por grupo diurno e grupo 

vespertino. A atividade será ministrada nos contra turnos das aulas, a população que 

estudar período integral, poderá participar da atividade aos sábados. 

 

Profissionais envolvidos: 

Assistente Social, Psicóloga, Coordenadora: 

Responsáveis por planejar a atividade e desenvolver o tema da semana. Coordenar 

a equipe operacional na execução da tarefa e convidar voluntário detentor do 

conhecimento a ser apresentado envolvendo o alimento plantado e meio ambiente. 

Cuidador e Auxiliar de Cuidador: 

Profissionais responsáveis por acompanhar e orientar as crianças e adolescentes no 

plantio, cultivo e colheita dos alimentos. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Coordenador 1 TER 2h 

Cuidador 1 TER à SEX 10h 

Psicóloga 1 TER 2h 

Auxiliar de Cuidador  1 TER à SEX 10h 

Assistente Social 1 TER 2h 
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Prestador de Serviço 1 TER à SEX 10h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Consumo de alimentos naturais 100% do consumo dos alimentos 

produzidos na Casa. 

Inserção de assuntos como a economia 

doméstica 

80% na diminuição do desperdício 

de alimentos do equipamento. 

Apresentação na prática as 

consequências que ações do homem têm 

em relação ao meio ambiente 

Realização de parceria com 2 locais 

para conscientização de 

funcionários e usuários na 

importância do olhar para o Meio 

Ambiente. 

 

ATIVIDADE 3: Convívio Social 

Nome da atividade: Noite do Churrasquinho 

Objetivo específico: Proporcionar as crianças e adolescentes convivência 

comunitária. 

Meta: Estabelecer uma noite semanal de integração entre as crianças, cuidadores e 

comunidade 

Forma de conduzir a atividade: 

O cuidador responsável no turno da noite, devidamente habilitado sai para passeio 

com as crianças e adolescentes presentes no equipamento. A saída da Casa Lara 

proporciona a convivência comunitária e autônima. As crianças e adolescentes 

escolhem no churrasquinho os sabores que mais lhe agradam e tem um tempo de 

diversão e relaxamento junto ao cuidador responsável. Sentam-se a mesa e 

conversam sobre a semana.  
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Profissionais envolvidos: 

Cuidador: 

Profissionais responsáveis por acompanhar as crianças e adolescentes incentivando 

a autonomia na escolha do pedido, bem como, na roda de discussão proporcionada 

em um ambiente informal. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Cuidador 1 QUA 2h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Integração na comunidade e mobilização 

para reconstrução do diálogo; 

100% dos funcionários aptos e 

qualificados a gerenciar os temas 

das conversas; 

Reforço da importância da convivência 

comunitária; 

80% de crianças e adolescentes 

participativas em diálogos de 

interesse comum; 

Fortalecimento, apropriação e 

ressignificação, por parte das crianças e 

adolescentes, de sua história de vida, de 

forma cuidadosa, sem julgamentos e com 

respeito às diferenças. 

100% de aprovação dos feedbacks 

gerados pelas crianças referente a 

Noite do Churrasquinho. 

 

 

ATIVIDADE 4: Curso Profissionalizante  
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Nome da atividade: Sim, ao meu Futuro. 

Objetivo específico: Adequar as aptidões, capacidades dos adolescentes para que 

realizem escolhas com autonomia para construção do projeto de vida. 

Meta: Constituir integração de todos os adolescentes do serviço com o mercado de 

trabalho.  

Forma de conduzir a atividade: 

A equipe técnica em entrevista individual com o adolescente avaliará suas aptidões, 

capacidades, gostos e preferências para encaminhamento ao mercado de trabalho. O 

adolescente fará curso profissionalizante, estágio ou encaminhado ao primeiro 

emprego para desenvolvimento de sua autonomia para construção de um projeto sua 

vida, na observação da sua fase adulta. 

O Fórum Nacional da Aprendizagem Educacional (2016), com a proposição de 

debates e ações destacou o atual cenário do mercado de trabalho para os 

adolescentes com a ampliação da idade para a faixa de 14 a 24 anos, a fim de 

favorecer a inserção do jovem no mercado de trabalho e a inclusão dos alunos das 

escolas técnicas, que passaram a ser considerados Aprendizes. 

Há sérios desafios para transformar a sociedade em que vivemos, numa busca de 

caminho para a liberdade e exercício da ética da solidariedade, justiça e inclusão 

social. E é particularmente na educação que se depositam todas as esperanças de 

superação das contradições que se revelam na fase da adolescência. 

 

Profissionais envolvidos: 

Psicóloga: 

Profissional responsável por avaliar o adolescentes frente as características 

destacadas no equipamento e nas entrevistas pessoais. 

Assistente Social e Coordenação: 

Incentivadores e construtores de relacionamento no mercado de trabalho. Discutirão 

alternativas com a psicóloga para proporcionar o desenvolvimento do adolescente na 
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pratica de suas aptidões seja com curso profissionalizante, estágio ou 

encaminhamento ao primeiro emprego. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Coordenador 1 TER 2h 

Assistente Social 1 TER 2h 

Psicóloga  1 TER à SAB 10h 

Parceiro: Curso 

Profissionalizante, 

Estágio ou Primeiro 

Emprego 

2 SEG à SAB 30h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Promoção de acesso ao ensino 

profissionalizante; 

100% dos adolescentes da Casa 

estarem inseridos em curso 

profissionalizante frente a sua 

realidade pessoal;  

Consignação de um olhar crítico ao 

adolescente para geração de 

autoconhecimento de suas aptidões e 

capacidades; 

100% dos adolescentes conscientes 

de seus papel na sociedade; 

Inclusão de agentes transformadores, 

capazes de ressignificar suas histórias. 

100% dos adolescentes inseridos 

em programa de estágio ou primeiro 

emprego. 

 

ATIVIDADE 5: Assistência a Família dos Acolhidos   
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Nome da atividade: Nossa Família, Minha história 

Objetivo específico: Acompanhar de forma sistemática, imediatamente após o 

acolhimento, a família de origem da criança ou adolescente, salvo determinação 

judicial em contrário para vistas a reintegração familiar; 

Meta: Constituir relacionamento do Equipamento com a família nuclear ou extensa. 

Forma de conduzir a atividade: 

A equipe técnica após a recepção do acolhido, irá promover contato com a família 

nuclear ou extensa salvo determinação judicial em contrário. Este contato conta com 

entrevista individual com os membros do núcleo familiar ou família extensa para 

avaliação de possibilidade da reintegração familiar. 

John Bowlby (1997), com sua Teoria do Apego, de inspiração psicanalítica, afirma 

que, pelo menos nos primeiros anos de vida, o objeto de apego teria de ser 

preferencialmente a mãe. Sob esta perspectiva, a relação da díade mãe-criança 

assume um papel fundamental para o desenvolvimento psicológico saudável da 

criança. O autor, inclusive, enfatizava os riscos do não estabelecimento ou do 

rompimento desse vínculo. Para ele, diversas formas de neuroses e desordens de 

caráter podem ser atribuídas à descontinuidade desta relação durante os primeiros 

anos de vida.  

Rossetti-Ferreira (2012) assinala que a Teoria do Apego influenciou, tanto positiva 

como negativamente, as políticas e práticas sociais destinadas à infância. Segundo 

ela, “Estabeleceu, também, significações socialmente cristalizadas do que é 

necessário para um desenvolvimento saudável ou patológico, dentro de um modelo 

naturalizado de desenvolvimento” (Rossetti-Ferreira et al., 2012, p. 8). Nesse sentido 

a autora trouxe sérias restrições à análise dos relacionamentos com múltiplos outros 

significativos, como: o pai, os irmãos, os avós, os tios, vizinhos, amigos da escola e 

educadoras, principalmente, quando se trata de contextos de desenvolvimento 

coletivos (creche, instituição de acolhimento). Sendo que, em muitos momentos, seja 

pela necessidade dos pais de atuar no mercado de trabalho, por uma situação de crise 

ou por dificuldades temporárias ou permanentes de prover o cuidado de seus filhos, 
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esses “outros” podem ser fundamentais no sentido de compartilhar ou assumir 

completamente a função de cuidado, proteção e socialização na vida da criança. 

A Casa Nossa Senhora das Graças, neste contexto, após autorização judicial 

proporciona visitas mensais as famílias dos acolhidos e disponibiliza flexibilidade de 

datas e horários para realização de visitas dentro de espaços associados a Casa Lar. 

A família precisa deste momento de ressocialização, e os demais usuários do 

equipamento que não recebem visitas tem que ser preservados deste momento. 

A Casa disponibiliza um motorista par ir buscar e levar a família que não tem condição 

de acesso ao equipamento, a prestação de serviço ocorre com agendamento de dia 

e horário previamente organizados com a instituição. 

A alteração na condução de visitas fora do serviço para criação de vinculo, como, 

dormir na residência da família de origem (nuclear ou extensora) é permitida com 

autorização judicial e verificação do PIA na possibilidade desta alteração. 

Dentro da instituição há espaços de escuta, são rodas de discussão com os membros 

do grupo familiar, momentos que estes e a equipe técnica, podem buscar alternativas 

para o processo de reintegração ocorrer de forma contínua e eficaz. 

Após os momentos de escuta proporcionado nesta etapa há o encaminhamento da 

família, para a Rede de Atendimento, exemplo: CRAs, CREA, UBS e SIAS. As famílias 

são orientadas a buscarem os serviços ofertados. Nesta etapa também é observada 

a necessidade de tratamentos específicos no núcleo familiar ou extensa de clinicas 

de recuperação, empregos ou capacitação para vagas de emprego. A Casa realiza o 

encaminhamento a organizações parceiras neste projeto. 

 

Profissionais envolvidos: 

Psicóloga: 

Profissional responsável por avaliar a família nuclear ou extensora e emitir parecer 

técnico sobre a realidade de visitação no serviço, bem como, confrontar suas 

verificações junto a Rede de atendimento. 

Assistente Social e Coordenação: 
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Agentes de transformação para conduzir a atividade em ambiente acolhedor, 

profissionais responsáveis por acompanhar as visitas realizadas, agendamentos, 

alterações e mediação de possíveis conflitos. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Coordenador 1 TER 2h 

Assistente Social 1 TER à SAB 10h 

Psicóloga  1 TER à SAB 10h 

Prestador de Serviço 

de Motorista 

1 SEG à SAB 12h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Reestabelecimento de vínculos familiares 

e comunitários, salvo determinação 

judicial em contrário; 

100% de Atendimento as Famílias 

com acompanhamento psicológico 

para visitas as crianças; 

Construção do Plano Individual de 

Atendimento - PIA em conjunto (família, 

criança e ou adolescente); 

100% da elaboração do PIA com 

entrega semestral a Rede de 

Atendimento, bem como, qualquer 

outra determinação de entrega; 

Disponibilização de espaços de escuta da 

família nuclear ou extensa, com 

acompanhamento imediato após o 

acolhimento 

100% de emissão de relatório com 

as observações verificadas nos 

espaços de escuta. 

Promoção do acesso à rede 

socioassistencial, aos demais órgãos do 

Sistema de Garantia de Direitos e às 

100% dos usuários e suas famílias 

atendidos pela Rede de 

Atendimento, exemplo (CRAs, 
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demais políticas públicas para garantir o 

desenvolvimento integral da criança, 

adolescente e de suas famílias; 

CREA, Sistema Único de Sáude, 

SIAS) 

 

 

ATIVIDADE 6: Padrinhos Socais aos Acolhidos  

Nome da atividade: Padrinhos das Graças 

Objetivo específico: Proporcionar padrinhos avaliados pela Casa para auxílio na 

assistência ao usuário para construção do projeto de vida do mesmo. 

Meta: Proporcionar padrinhos afetivos a todos os usuários do serviço.  

Forma de conduzir a atividade: 

A equipe técnica em entrevista pessoal com os padrinhos avalia os candidatos a 

padrinhos, com o perfil de cada criança e adolescentes, e separada em grupos que 

não há a possibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a 

família de origem, nuclear ou extensa, e aqueles que está possibilidade é remota 

devido a família de origem, nuclear ou extensa não acompanhar as determinações de 

melhorias indicadas pelo juiz da Cara da Infância e Juventude. Apena para estes 

grupos são inseridos os Padrinhos das Graças.  

Segundo Goffman, “é fácil perceber que a vida numa instituição está longe de ser 

equivalente à vida de uma change em um ambiente livre. Como ressalta Goffman 

(1987), o aspecto central das instituições totais pode ser descrito como a ruptura das 

barreiras que comumente separam as três esferas da vida, dormir, brincar e trabalhar. 

Esses três aspectos são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade" 

(Weber, Kossobudzki. 1996, p. 95). 

0 apadrinhamento afetivo não vai acabar com os danos institucionais, mas da 

oportunidade para que a criança e adolescente abrigados tenham experiências de 

afeto e amizade, "... onde (..) possa ser reconhecido como único e capaz de criar, 

acertar e errar, interferir, modificar e construir seu próprio mundo e ser dono de seu 

destino" (Weber, Kossobudzki, 1996, p. 53). 
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Desta forma, "No processo interativo tanto a criança quanto o adulto tem papel ativo 

na constituição da ligação afetiva. O vínculo pode ser com outras pessoas que se 

ocupam ou não das necessidades básicas da criança" (Vicente, 1994, p. 49). 

Pode-se afirmar que "... é possível fugir do lugar comum e realizar pela criança, algo 

que pode mudar o curso de sua história, ainda que ela não venha a ser adotada" 

(Chaves, Fonseqa, Corrêa, 1998, p. 5). 

 

Profissionais envolvidos: 

Psicóloga: 

Profissional responsável por avaliar com entrevistas pessoais os candidatos a 

pardinhos afetivos. Realizar visitas aos mesmo e emitir parecer favorável ou contrário 

a sua adesão ao programa. 

Assistente Social: 

Realizar visitas com a psicóloga para emissão de parecer favorável ou contrário a 

adesão dos padrinhos afetivos a criança ou adolescente. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Assistente Social 1 TER à SAB 10h 

Psicóloga  1 TER à SAB 10h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 
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Adequação dos padrinhos afetivos para 

crianças ou adolescente com 

impossibilidade do reestabelecimento 

e/ou a preservação de vínculos com a 

família de origem, nuclear ou extensa; 

100% das crianças e adolescentes 

com assistência de padrinhos 

afetivos; 

Desenvolvimento de independência, 

autocuidado e construção de projetos de 

vida para os usuários com o auxílio 

financeiro e emocional de padrinhos 

afetivos; 

1(um) Evento Anual de proporção 

municipal para esclarecer o que é 

apadrinhamento afetivo e suas 

realidades frente ao acolhimento 

institucional. 

 

ATIVIDADE 7: Observação 24 horas do acolhido 

Nome da atividade: Olhar Atento 

Objetivo específico: Relatar qualquer ação, reação, fala da criança e adolescente. 

Meta: Capacitação e construção de relatório semanal com a equipe de trabalho do 

serviço. 

Forma de conduzir a atividade: 

A Casa conta com profissionais capacitados e atentos a ação, reação e fala das 

crianças e adolescentes do equipamento. Desta forma, a atividade Olhar Atento 

formaliza a realização de relatório por qualquer um da equipe a qualquer tempo, sobre 

atitude de qualquer criança ou adolescente.  

O autor Lescher em 2004 expõe o contraponto ao olhar blindado, apressado, é o olhar 

atento, que busca aproximação, não distância. Um olhar, portanto, mais humano. Os 

resultados práticos dessa experiência são imediatos e a perspectiva de um trabalho 

em rede conforta e estimula os trabalhadores envolvidos. 

Corroborando Waldow (2004, p.21), ressalta que “cuidado é um processo, um modo 

se relacionar com alguém que envolve desenvolvimento e cresce em confiança mútua, 

provocando uma profunda e qualitativa transformação no relacionamento. [...] é ajudar 

o outro crescer e se realizar”. Fonte: https://psicologado.com/atuacao/politicas-



 

        CASA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

24 
 

publicas/criancas-em-creche-um-espaco-onde-o-cuidar-e-o-educar-caminham-juntos 

© Psicologado.com 

Para seguir estas colocações desenvolvemos a técnica do Olhar Atento, assim o 

profissional que entra trabalhar conosco é capacitado com oficinas dentro e fora da 

instituição. Participa de fóruns e debates junto a Rede de Atendimento para criação 

de olhar crítico na educação das crianças. Semanalmente realizamos reunião interna 

e elaboramos um relatório com as observações da semana sobre cada usuário para 

que na semana seguinte sejam verificadas as ações de correção e melhoria no 

processo de educação daquela criança ou adolescente. 

 

Profissionais envolvidos: 

Todos os profissionais fixos que trabalham na Casa. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Todos os profissionais que 

trabalham no equipamento. 

10 SEG 2h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Capacitação a todos os profissionais que 

trabalham no equipamento 

100% dos profissionais que 

trabalham no equipamento 

capacitados; 

Elaboração de relatório semanal sobre o 

andamento das atividades da Casa e seus 

usuários. 

Entrega de 1 (um) relatório semanal 

com as conclusões discutidas pelo 

grupo.  
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Identificações de situação de violência e 

suas causas em visitas realizadas a 

familiares ou no âmbito escolar.  

Emissão de dados para o sistema de 

vigilância Socioassistencial 

 

ATIVIDADE 8: Esporte e Recreação 

Nome da atividade: VAI Brincar 

Objetivo específico: Identificar aptidões em esportes para inclusão das crianças e 

adolescentes em atividades especificas conforme suas características, gostos e 

preferências. 

Meta: Proporcionar horários específicos para realização de atividades de esporte e 

recreação. 

Forma de conduzir a atividade: 

Brincadeira é muito mais que uma forma de passar o tempo. De acordo com a 

integrante do Comitê de Especialistas em Desenvolvimento na primeira infância do 

Ministério da Saúde, Carolina Drügg, a brincadeira é a principal forma de expressão 

da criança e o principal meio de ela observar e interagir com o mundo. "É na 

brincadeira que ela vai vivenciar muitas questões relacionadas ao bem-estar. Então, 

vai vivenciar liberdade, criatividade, desenvolvimento do corpo, a imaginação, a tolerar 

as diferenças. Não tem limite a brincadeira, a criança precisa sempre com essa 

oportunidade de estar imaginando, de estar fantasiando, de estar inventando o 

mundo, de estar reinterpretando o mundo através da brincadeira. Não tem limite pra 

brincar, brincar é a atividade mais saudável que vai trabalhar desde a saúde mental 

dessa criança, seu bem-estar mental até seu bem-estar físico porque explora o corpo 

dela, ela pula, ela corre, ela rola." 

A atividade VAI Brincar pretende explorar: 

V – Vivenciando 

A – Alegria com 

I – Imaginação 
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O equipamento conta com área de esporte e lazer. A mudança das crianças e 

adolescentes deste endereço irá acontecer em breve, entretanto, o espaço para 

pratica de atividades poliesportivas será mantido pela Casa. 

O planejamento das atividades são elaboradas em conjunto com as crianças. Elas 

podem escolher entre diversas brincadeiras como: 

 Jogar futebol de campo; 

 Praticar natação; 

 Soltar pipa; 

 Andar de bicicleta; 

 Pula-pula; 

 Pular corda; 

 Atividades Recreativas: 

o Pega-pega; 

o Pega-pega fruta; 

o Pega-pega árvore; 

o Jogos comunitários; 

o Esconde-esconde; 

o Brinca de boneca; 

o Brinca de Avião voador; 

o Caça ao Tesouro; 

o Queimada. 

Destacamos que as atividades aquáticas não são realizadas nos meses de junho, 

julho e agosto. Em virtude do inverno e são separadas por um tempo para as meninas 

e um tempo para os meninos na piscina. 

 

Profissionais envolvidos: 

Cuidador e Auxiliar de Cuidador 

Responsáveis por dividir as atividades em 30 minutos cada. E organizar os usuários, 

nas brincadeiras que são por equipe. Interferir com autoridade em qualquer ação de 

violência e/ou desentendimento. 
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Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Cuidador 1 SEG à DOM 2h 

Auxiliar de Cuidador 1 SEG à DOM 2h 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Possibilitar a convivência comunitária 80% das crianças interagindo com 

todos os usuários do equipamento; 

Execução de brincadeiras que 

proporcionem ao usuário um ambiente 

promova seu desenvolvimento integral; 

100% dos usuários participantes 

desenvolvendo sua saúde mental e 

motora; 

Extinção das ocorrências de risco, seu 

agravamento ou sua reincidência, que 

demandaram sua vinda a Casa Lar. 

100% dos usuários conscientes 

sobre a tolerância das diferenças. 

 

ATIVIDADE 9: Esporte e Recreação 

Nome da atividade: Karatê 

Objetivo específico: Inserir as crianças e adolescentes em uma atividade semanal 

com regras e objetivos específicos da modalidade. 

Meta: Desenvolver a vivencia comunitária. 

Forma de conduzir a atividade: 

São aulas semanais com o professor especializado na área. Neste momento as aulas 

acontecem dentro da Casa, entretanto a equipe técnica analisa a possibilidade de 
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alteração do convênio da FUNCAD para incluir as crianças em aulas e cursos 

separadas por perfil. 

O Karatê é uma arte marcial japonesa que surgiu na ilha Okinawa. A história do Karatê 

começa quando o monge indiano Bodhidarma caminha da Índia para China querendo 

fundar um mosteiro budista. Além dos conceitos de contemplação do budismo, 

Bodhidarma levou uma técnica de luta sem armas, com objetivo de manutenção da 

saúde e autodefesa, dando início as artes marciais. A população começou a utilizar 

pés e mãos como forma de defesa, os mestres selecionavam os alunos e seus treinos 

eram secretos. A repressão da elite japonesa era tão grande que foi comparada com 

a perseguição a capoeira no Brasil Imperial.  

No séc. XIX com a liberação do uso de armas de fogo, a história do Karatê muda, a 

partir daí, o Karatê começa a ser praticado com enfoque em educação física e 

fundamentação espiritual, sendo introduzido como educação física em 1905.  

Assim com a imigração japonesa, o karatê se propagou pelo mundo ganhando 

adeptos de várias nações do mundo. 

“O Karatê não é apenas uma atividade para o corpo, mas também para a mente”, 

afirma o diretor técnico da Confederação Brasileira de Karate, Wladimir Romic. O 

esporte proporciona grande condicionamento cardiovascular e muscular, desenvolve 

a coordenação motora e a mobilidade das articulações. Em um treino puxado, pode-

se perder cerca de 800 kcal/h. E não para por aí: a arte marcial exige exercício mental 

em que o lutador passa a criar estratégias e aprende a controlar as suas emoções. 

(http://revistavivasaude.uol.com.br/bem-estar/descubra-os-beneficios-do-

karate/2569/#) 

A atividade é tão completa que sua prática é utilizada por empresas na realização de 

treinamento de pessoas nas grandes organizações. No equipamento auxiliará no 

desenvolvimento do senso de equipe, confiança, disciplina e motivação. 

 

Profissionais envolvidos: 

Professor de Karatê 

http://revistavivasaude.uol.com.br/bem-estar/descubra-os-beneficios-do-karate/2569/
http://revistavivasaude.uol.com.br/bem-estar/descubra-os-beneficios-do-karate/2569/
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Responsáveis realizar a atividade com as crianças e adolescentes, expor e recolher 

os equipamentos, auxiliar na manutenção dos mesmo, e desenvolvimento da origem 

e discriminação do esporte. 

 

Período de realização semanal: 

CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Professor de Karatê 1 SAB 2h00 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Desenvolvimento do senso de equipe, 

confiança, disciplina e motivação. 

100% dos usuários motivados. 

 

ATIVIDADE 10: Pedagogia 

Nome da atividade: Pedagogia em Ação 

Objetivo específico: Auxiliar as crianças e adolescentes nas atividades escolares, 

apoio em reforço escolar e atividades extracurriculares. 

Meta: Auxiliar os estudados para que nenhuma criança e adolescente fique na 

recuperação do ensino regular. 

Forma de conduzir a atividade: 

São aulas semanais com a pedagoga especializada na área. 

Uma criança que apresenta dificuldades de aprendizagem durante as aulas regulares, 

ao ter acesso a uma série de aulas de reforço escolar, passa a ter maiores chances 

de ter uma melhor formação, muito mais completa. 
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Isto pode ser um ponto essencial e determinante para que o futuro desta criança seja 

completamente diferente do que seria se ela apenas tivesse tido as aulas regulares 

que simplesmente não eram eficazes para seu aprendizado. 

E tendo contato com outro professor, ela passa a ter melhores condições de lidar com 

novidades, já que tem contato com outra pessoa, completamente diferente. 

A importância do reforço escolar se vale para aquelas crianças que não conseguem 

acompanhar a cadência do ensino formal - que se divide entre o aprendizado na 

escola e os deveres de casa. Elas podem vir a sofrer dificuldades em qualquer 

matéria, e ao identificar o problema, o educador ou a escola devem comunicar aos 

pais para que tomem precauções. A problemática, no entanto, está no preconceito 

enraizado na sociedade com as aulas de reforço. 

Muitas pessoas acreditam que esse tipo de ensino "extra" evidencia que seu filho está 

abaixo de outros alunos, mas muitas vezes, o bloqueio ao aprender tem muitas outras 

razões. “Seja pela falta de afinidade com algumas matérias, seja por problemas 

emocionais pontuais, há momentos em que o aprendizado se perde em sala de aula 

e o reforço escolar entra como um resgate do prazer pelo estudo”, ressalta a pedagoga 

Leila Amaral. 

Os especialistas defendem que a prática deve ser encarada como um ensino 

complementar às aulas do dia a dia, e que pode ser capaz de despertar o interesse 

dos alunos até para matérias que antes não gostavam.  

 

Profissionais envolvidos: 

Professor de Pedagogia 

Responsável por realizar a atividade com as crianças e adolescentes, observar as 

tarefas de casa solicitadas pelos professores do ensino regular e desenvolver tarefas 

para o aprimoramento dos usuários nas atividades escolares. 

 

Período de realização semanal: 
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CARGO QUANTIDADE 

DE 

PROFISSIONAIS 

DIAS DA 

SEMANA 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

Professor de 

Pedagogia 

1 SAB 2h00 

 

Resultados esperados específicos desta atividade: 

RESULTADOS QUALITATIVOS RESULTADOS QUANTITATIVOS 

Desenvolvimento de interesse ao estudo 

regular; 

100% dos usuários motivados. 

 

5.10) CRONOGRAMA/RESUMO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DIAS DA 

SEMANA 

HORÁRIO MESES 

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

Uma Graça de 

Cultura 

TER 

 

 

QUA 

SEX 

14h00 às 

16h00 

 

10h00 às 

17h00 

X X X X X X X X X X X X 

Nossa Horta TER 

SAB 

16h30 à 

17h30 

X X X X X X X X X X X X 

Noite do 

Churrasquinho 

QUA 19h30 à 

21h30 

X X X X X X X X X X X X 

Sim, ao meu 

futuro 

SEG 

SAB 

13h00 às 

17h00 

X X X X  X X X X X X  

Nossa Família, 

minha história 

TER 

 

 

SAB 

13h00 às 

14h00 

 

9h00 às 

10h00 

X X X X X X X X X X X X 
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Padrinhos das 

Graças 

SEG 

 

 

SAB 

16h00 às 

18h00 

 

10h00 às 

12h00 

X X X X X X X X X X X X 

Olhar Atento SEG 14h00 às 

16h00 

X X X X X X X X X X X X 

VAI Brincar SEG  

 

SAB 

DOM 

17h30 às 

19h00 

8h00 às 

20h00 

X X X X X X X X X X X X 

Karatê SAB 10h00 às 

12h00 

X X X X X X X      

Pedagogia em 

Ação 

SAB 9h00 às 

10h00 

X X X X X X X      
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5.11) RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NO SERVIÇO 

Quant Cargo Escolaridad

e 

Carga 

Horária/ 

Semanal 

Regime de 

Contratação 

Atribuições 

 

1 Coordenadora Superior 

Completo 

30h Contratação1  

ocorrerá pelo 

regime CLT 

Responsável por planejar, organizar, coordenar, 

dirigir e acompanhar os programas da entidade. 

1 Psicólogo Superior 

Completo 

30h Contratado pelo 

regime CLT.  

Responsável pelos atendimentos aos abrigados, 

bem como familiares e extensão. 

1 Assistente social Superior 

Completo 

30h Contratado pelo 

regime CLT. 

Responsável por organizar, acompanhar e verificar 

as atividades de assistência social. 

1 Professor de Karatê Superior 

Completo 

2h Projeto 

FUNCAD2 

Responsável por ministrar as aulas e atividades 

esportivas. 

1 Pedagoga Superior 

Completo 

12h Projeto 

FUNCAD2 

Responsável por auxiliar as atividades de reforço 

e/ou lição de casa, solicitadas pelo ensino regular. 

2 Cuidador Nível Médio 44h Voluntário3 Responsável pelos cuidados aos abrigados. 

                                                           
1 Para contração aguardamos aprovação da presente proposta; 
2 O projeto FUNCAD é o responsável trabalhista dos profissionais envolvidos; 
3 Os cuidadores residentes na casa são voluntários permanentes, se trata do idealizador da associação e atual presidente da Casa e de sua esposa, portanto, a presidência é 

um cargo que não pode ser remunerado, bem como de seus pares. 
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2 Auxiliar de Cuidador Nível 

Fundamental 

44h Contratação1 

ocorrerá pelo 

regime CLT 

Responsável por auxiliar o Cuidador nas atividades 

operacionais junto aos abrigados. 

1 Serviços Gerais Nível 

Fundamental 

44h Contratação1 

ocorrerá pelo 

regime CLT 

Responsável pela locomoção das crianças e 

adolescentes para escola, consultas, eventos, 

passeios cultural, projetos, etc. 

 

Número total de 10 (dez) Profissionais Fixos no Equipamento 

 

Quanti

dade 

Cargo Escolaridad

e 

Carga 

Horária/ 

Semanal 

Regime de 

Contratação 

Atribuições 

 

18 Voluntárias do 

Almoço 

Nível 

Fundamental 

20h Voluntariado Responsáveis por realizar o almoço de segunda à 

sexta-feira, com a divisão de pessoas e horário. 

10 Universitários 

Voluntários 

Superior 

Incompleto 

10h Voluntariado Atuam nas atividades de recreação, e sugerem 

melhorias de ações da entidade. 

 

Número total de 28 (vinte e oito) Voluntários 
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5.12) ARTICULAÇÃO DE REDE 

Instituição /Órgão Natureza da Interface 

Conselho Municipal da Assistência 

Social (CMAS)  

Regulamentação do atendimento da 

Casa; 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA)  

Regulamentação do atendimento 

específico do atendimento a crianças 

e adolescentes; 

Conselho Tutelar  Encaminhamentos dos usuários; 

CAPS Serviços de saúde mental 

Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) 

Atendimento junto as famílias dos 

abrigados; 

Centro de Referência Especializada 

de Assistência Social (CREAS) 

Articulação nas regiões de Sorocaba. 

CREAS Oeste e CREAS Leste, este 

último, junto Sra. Débora Assistente 

Social. 

UBS Dr Victor Pedroso / Bairro: Ana 

Paula Eleutério 

Todas as crianças e adolescentes em 

primeiro atendimento na Casa, 

passam pela UBS para realização de 

exames e encaminhamento para 

atendimento especifico; 

Ministério Público Dra. Cristina Palma, promotora, nos 

acompanha em visitas trimestrais. 

Defensoria Pública  Dra. Elaine assisti nossa associação 

para orientações junto as famílias; 

Secretaria Municipal de Cultura e de 

Esporte 

Evento dos Motociclistas realizado na 

cidade de Sorocaba; 

Universidade de Sorocaba Universitários que observam a 

realidade da instituição e sugere 

melhorias. Atividades de recreação. 
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Secretaria Municipal da área da 

Assistência Social/programas e 

serviços públicos de proteção básica 

e especial 

Envio de relatório todas as terças-

feiras para a SIAS com o controle de 

vagas para acompanhamento da 

Casa.  

Vara da Infância e Juventude – equipe 

técnica 

Acompanhamento dos acolhidos com 

a psicóloga e assistência social  em 

reuniões com a entidade para 

entender caso a caso. 

 Vara da Infância e Juventude – juiz Dr. Gustavo Scaf Molon participação 

das audiências concentradas que 

ocorrem duas vezes ao ano. 

 

5.13) CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO DOS USUÁRIOS E FAMÍLIAS 

CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO:  

Por determinação do Poder Judiciário e por requisição do Conselho Tutelar, 

sendo que neste último a autoridade competente deverá ser comunicada 

conforme previsto no art. 93 do ECA. 

5.14) RESULTADOS/IMPACTOS ESPERADOS 

Os resultados esperados com a formalização deste contrato, é realizarmos 

atividades para as crianças e adolescentes adequadas por faixa etária e 

planejadas pela equipe técnica que trabalhará mais motivada e satisfeita junto 

aos abrigados. Obteremos melhorias para o atendimento da Casa e 

consequente trará mais benefícios na geração de um ambiente saudável para o 

bem-estar das crianças e dos adolescentes. Diversificar as atividades é um 

objetivo próximo. 

No âmbito quantitativo esperamos atender no final de um ano de parceria com a 

Prefeitura de Sorocaba10 (dez) crianças ou adolescentes, todas com 100% (cem 

por cento) atualizadas na Rede de Atendimento,bem como atualização do 

históricos familiar mensal. 
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E acreditamos firmar 2 (duas) parcerias de longa duração que revitalizem os 

projetos da Casa, para manutenção dos bens de consumo e materiais 

pertinentes. O foco será para ações junto a outras Organizações não 

Governamentais e para as Empresas Privadas que se identificam com a 

atividade social de nossa instituição. 

 

5.15) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Contamos com mecanismos de avaliação continuada junto a Rede de 

Atendimento. Nossos usuários semanalmente estão junto ao CAPS com acesso 

a assistência social, terapeutas e psiquiatras, toda uma equipe técnica que nos 

observa para acompanhamento da qualidade de nossos trabalhos mediante as 

respostas de nossos usuários.  

Semanal Mensal Bimestral 

 Gestão de Vagas. 

SIAS 

 Visita dos usuários do 

serviço  no CAPS 

 Relatórios Mensais do 

projeto FUNCAD e 

Prestação de Contas. 

 Prestação de Conta 

deste projeto 

 Reunião com 

toda a Rede dos 

Abrigos e Casa Lar 

Trimestral Semestral Anual 

 Visita com a 

Promotoria da Vara da 

Infância e da Juventude 

 PIA – Plano Individual 

de Atendimento. Vara da 

Infância e Juventude 

 Renovação do 

CMAS e CMDCA. 

 Visita Correcional  

 

No Poder Judiciário há avaliações que as crianças e adolescentes realizam 

sobre a instituição, e frequentemente a Escola dos mesmos, tem na sua reunião 

de pais e mestres a possibilidade de nos relatar sobre suas observações frente 

aos nossos trabalhos. 

Atendemos ao disposto no Plano Municipal de Reordenamento dos Serviços de 

Acolhimento, quando a equipe técnica da Casa, semanalmente avisa à SIAS, do 

ingresso e desligamento de crianças e adolescentes. 
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A realização de reuniões de supervisão técnica de monitoramento e avaliação. 

O acesso aos relatórios, prontuários e Plano Individual de Atendimento - PIA dos 

casos atendidos são entregues semestralmente; 

A Rede de Atendimento tem reunião bimestral com todos os órgãos envolvidos 

com Abrigos e Casa Lar. Entretanto, esporadicamente a rede se reúne para 

discutir sobre os casos, para saber os avanços em cada uma da criança e 

adolescentes sempre na verificação do próximo passo a ser de benefício para a 

criança, adolescente e sua família. A equipe técnica da Casa se reúne com a 

equipe técnica de serviços na busca da resolução da situação dos acolhidos. 

Temos a avaliação de competência de cada funcionário no período de três em 

três meses, para acompanhamento das atividades junto a associação. Estas 

avaliações são de suma importância para a manutenção de um trabalho de 

qualidade que exercemos. Em complemento a essa avaliação, temos reuniões 

mensais de alinhamento das atividades a serem propostas para a melhoria da 

vida das crianças e adolescentes.  

 

5.16) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO  

A Organização Social possui neste momento espaço físico/núcleo(s) de 

atendimento para a execução do Serviço?  (X) Sim   ( ) Não  

Se a resposta for SIM, descrever:  

Núcleo 1 / Endereço:Avenida Itavuvu nº 8000, no bairro: Altos do Itavuvu - 

Sorocaba 

Locado (X )   Próprio ( )    Cedido ( ) _____________ 

 

Condições de acessibilidade 

Sim ( )   Parcialmente (X )   Não possui ( )  

Descrição e Quantificação dos Ambientes Disponíveis 
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Área interna 

• 2 quartos com capacidade para acolher confortavelmente 8 

crianças;  

• 1 banheiro para atender exclusivamente as crianças;  

• 1 ampla cozinha;  

• 1 escritório;  

• 1 sala de TV/brinquedos;  

• 1 área de serviço;   

• 2 banheiros externos para uso social;  

• Ambiente privado do casal social, localizado dentro da Casa, 

com uma pequena sala de convívio, 2 quartos e 1 banheiro. 

Área externa 

• 1 sala de reunião; 

• 1 sala de atendimento da assistente social (em reforma); 

• 1 área externa coberta para atividades diversas;  

• 2 piscinas, sendo uma adulto e outra infantil. 

 

Equipamento/Móveis Disponíveis para o Desenvolvimento do Serviço  

Cozinha 

• 2 Geladeira; 

• 3 Freezer; 

• 1 Mesa; 

• 2 Fogão; 

• 1 Microondas; 

• 1 Exaustor; 

• 1 escritório;  

Sala de TV/brinquedos 

• 1 TV; 

• 2 Sofás; 

• 1 Estante; 

Brinquedoteca 
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• 1 Sofá; 

• 2 Armários para guardar livros e brinquedos; 

Quarto do Casal Social 

• 1 Cama de Casal; 

• 1 TV; 

• 1 Cama de Solteiro; 

Quarto do Filho do Casal Social 

• 1 Cama de Solteiro; 

• 1 Guarda-roupa; 

• 1 TV; 

Quarto dos Meninos 

• 5 Camas; 

• 1 Guarda-roupa; 

Quarto das Meninas 

• 3 Camas; 

• 1 Guarda-roupa; 

Área de Serviço 

• Máquina de Lavar-roupa; 

• 1 Armário; 

Sala de reunião; 

• Mesa de refeição; 

• 25 Cadeiras; 

• 7 Sofás 

 

 

Materiais De Consumo Disponíveis para o Desenvolvimento do Serviço  

Itens da Cesta Básica  

Hortifrúti  

Leite e derivados 

Carnes (Bovina/Suína/ Aves) 
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Macarrão Instantâneo  

Achocolatado 

Biscoitos (com recheio/ sem recheio) 

Alho e temperos 

Pães  

Sucos 

Refrigerante 

Produtos de Higiene Pessoal 

Papel Higiênico 

Produtos de Limpeza 

6) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (Anexo) 

7) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR TÉCNICO DO SERVIÇO 

Nome Completo: Silvia Izadora Ribeiro Prates Souza 

Formação: Superior Completo em Administração de Negócios 

Número de registro profissional: 001/CRA/09081984 

Telefone para contato: (15)33027515   

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

Sorocaba, 28 de Julho de 2017.  

 

Gelfe Franco Luiz 

Representante Legal 

Assinatura
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ANEXO I – Planilha Orçamentária 
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5  

MÊS 

6  

MÊS 

7  
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MÊS 
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