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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEMESTRE. 

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/06/2019 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO SERVIÇO 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ:  

Home page: 

E-mail:  

Telefone: 

Representante legal: 

Assistente Social: 

Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

Rua do Comércio, 1482 — Centro. CEP: 14.400-660 

47.963.343/0001-15 

www.infacape.org.br  

socialinfacape.orq.br  / adm@infacape.orq.br  

(16) 3722-2214 

Jerônimo  Mariano  Souza — Diretor Presidente 

Neiva Marques de Sousa Nalini 

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

N° do Termo de Colaboração: 0154/2016. 

Nome do Serviço conforme Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes -06 a 17 anos. 

Endereço de execução: Rua Carlos de Vilhena, 3599 - Vila  Chico  Júlio 

Franca/SP. 

Público atendido: Crianças e Adolescentes. 

Ciclo etário: 06 a 17 anos e onze meses. 

Meta cofinanciada: 50 vagas/atendimentos dia. 

Número de coletivos: São 2 coletivos de 25 crianças e adolescentes (um coletivo 

no período da manhã e um à tarde), totalizando 50 atendimentos dia, com 

funcionamento de segunda-feira à quinta-feira. 

Período/turno: Matutino e Vespertino. 
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( X ) Região de abrangência territorial: Centro, Estação,  Chico  Júlio, Vila Formosa, 

Guanabara. 

( X ) Municipal: CRAS — Centro. 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 

Dias e horário de funcionamento: Segunda à quinta-feira: 

Matutino das 08h às 11h 

Vespertino das 14h às 17h e 15:30 às 17 hs. 

Sexta-feira : Planejamento/Avaliação e 

capacitação da equipe. 

Total de atendidos no período: 50 crianças e adolescentes. 

Capacidade de atendimento: 50 vagas/atendimentos dia. 

Famílias/usuários em lista de espera: Temos 17 usuários aguardando vaga em 

lista de espera, sendo 11 famílias, 14 crianças e 3 adolescentes. 

Procedimentos em relação a esta demanda: Realizamos uma avaliação com o  

GRAS  Centro em relação às famílias/usuários que se encaixam na situação de 

público prioritário ou não, para organizar a demanda. Avaliamos quais os usuários 

que não mantém boa frequência e o motivo, para que houvesse o desligamento, 

atribuindo a vaga para o usuário caracterizado como prioritário. Percebeu-se que 

grande parte da demanda solicita vaga para o período da tarde, especialmente as 

crianças que estudam em período integral, necessitando da vaga no período 

vespertino das 15:30 às 17 hrs. 

O  GRAS  Centro e a Fundação INFACAPE firmaram um consenso de que 

sempre que houvesse lista de espera, os esforços seriam unidos para atender a 

demanda, a fim de diminuir ao máximo possível o número de usuários aguardando 

vaga. 

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

De acordo com o planejamento anual, o tema norteador desse ano é a 

Construção do Futuro, de forma que seguindo o eixo e o percurso propostos, as 
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oficinas realizadas estimulassem nos atendidos a reflexão sobre escolhas, 

responsabilidades e consequências. 

Período: 01/01/19 a 31/01/19 

Eixo: Convivência social e participação no território 

Percurso: Convivência familiar na construção do fortalecimento de vínculos 

Tema: Ludicidade 

O foco das ações do mês de janeiro foram as atividades lúdicas, recreativas e 

dinâmicas, visto o período de férias escolares. Realizamos sessão cinema, 

gincanas, visitas técnica ao território, atividades esportivas. É preciso resgatar a 

verdadeira infância e adolescência, nas quais há um mundo de fantasia, imaginação, 

criatividade, desafios, questionamentos, mudanças e brincadeiras. Aqui entra o 

papel dos profissionais do SCFV, como estimuladores de pessoas, onde o espaço 

traz desafios e valores que possibilite a seus participantes descobrirem a verdadeira 

identidade de um sujeito social. Segue descrição das atividades: 

• Sessão Cinema - Filmes: "To Ryca" e "Mãos Talentosas". A intencionalidade da 

exibição desses filmes encontra-se na importância do trabalhar: convivência 

social, resiliência, auto estima, além de propiciar momentos de descontração. 

• Abertura da "Cápsula do Tempo" onde participantes puderam expor desejos e 

sonhos escritos no ano anterior. Foi trabalhado a importância de sonhar, de lutar 

por sonhos. Qual a minha contribuição para realização do que desejei? Fui 

protagonista da minha história, do meu desejo? 

• Gincana Aquática com atividades com bexigas d'agua. 

• Bingos. 

• Oficina culinária: docinho de leite em pó. As crianças e adolescentes fizeram os 

próprios docinhos. 

• Brincadeira: "torta na cara" com perguntas relacionadas aos direitos da criança e 

do adolescente e conhecimentos gerais. 

• Oficina de  Biscuit.  

• Visita técnica Praça do bairro Vila Formosa. 
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• Bye Bye  férias, "festinha" de despedida das férias. 

• Momento lúdico e de descontração com jogos lógicos, brincadeiras antigas e 

atuais auxiliando no desenvolvimento, socialização e integração. Além de 

desenvolver senso de responsabilidade, cumprimento de regras e acordos. 

• Foram realizadas brincadeiras livres e sessões de relaxamento. 

Foi realizado avaliação oral com crianças e adolescentes onde foi pontuado 

de forma positiva as atividades do mês. 
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Período: 01/02/19 a 28/02/19 

Eixo: Convivência social e participação 

Percurso: Convivência familiar na construção do fortalecimento de vínculos 

Tema: Mundo do trabalho 

O foco das ações do mês de fevereiro foram as atividades relacionadas ao 

mundo do trabalho, profissionalização como direito, responsabilidades, valores e 

claro, as atividades lúdicas que visam o desenvolvimento do convívio coletivo e 

participação no território. Segue descrição das atividades executadas: 

• Oficina "Nova Cápsula do Tempo": construção de novos anseios e abertura 

prevista para Dezembro de 2019, como contribuição para o "Encontro da família". 

• Bula Higienil: atividade que visou a discussão sobre valores, empatia e desejos, 

sonhos individuais e coletivos. Higiene mental, estimulação de cooperação e 

fortalecimento de relações. 

• Oficina "0 naufrágio": é claro que não se pode contestar as escolhas pessoais de 

cada um de nós, nem os motivos que a determinam, mas o objetivo dessas 
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dinâmicas é nos levar a refletir que, às vezes, repentinamente, temos que tomar 

decisões difíceis e fazer escolhas. 

• Oficina de capacitação profissional com adolescentes, onde foram trabalhados 

valores, postura em entrevistas, aptidões profissionais e humanas. 

• Oficina Jovem Aprendiz: propiciou maior esclarecimento aos atendimentos sobre 

o programa Jovem Aprendiz de forma a cooperar na efetivação de garantia de 

direitos profissionalizantes. 

• Elaboração de currículos e encaminhamentos para emissão de documentos. 

• Participação no dia A da aprendizagem. 

• Oficina Carnaval: discussão sobre escolhas assertivas e consequências, 

esclarecimentos sobre uso abusivo de álcool e drogas, abuso sexual infantil. 

• Atividade Lúdica - Brincar também é direito: atividade que propiciou dinâmicas 

lúdicas que favoreceram o convívio coletivo e entrosamento do grupo com 

fortalecimento de relações positivas. 

• Desligamentos dos adolescentes que passaram no Concurso Primeira Chance e 

também no programa Jovem Aprendiz: foi realizado atividade de comemoração e 

"trote" de amizade com felicitações de bons recomeços e sorte nos novos 

caminhos destes jovens com encerramento de abraço coletivo. 

• Momento lúdico e de descontração com jogos lógicos, brincadeiras antigas e 

atuais auxiliando no desenvolvimento, socialização e integração. Além de 

desenvolver senso de responsabilidade, cumprimento de regras e acordos. 

Foi realizado avaliação oral com crianças e adolescentes onde foi pontuado 

de forma positiva as atividades do mês. 
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Período: 01/03/19 a 31/03/19 

Eixo: Convivência social e participação 

Percurso: Direitos humanos e protagonismo 

Tema: Mundo do trabalho 

De acordo com o seguimento proposto no planejamento anual, o bimestre de 

fevereiro/março teria como tema a ser desenvolvido o "Mundo do Trabalho". O eixo 

de atividades voltado à participação social permite autonomia e  protagonism°  aos 

atendidos, em especial os adolescentes que são público alvo do tema proposto. 
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Nesse período, devido ao desligamento da orientadora social e como a 

maioria das atividades planejadas já haviam sido concluídas, foram trabalhadas 

rodas de conversa para construção de vínculos com a nova orientadora, de modo 

que os atendidos pudessem conhecer e estabelecer vínculos de confiança. Em 

geral, todos demonstraram uma boa abertura, embora houvesse determinada 

resistência no início. Segue descrição das atividades desenvolvidas: 

• Oficina Dia da Mulher: customização de caixas de madeira, onde cada atendido 

customizou uma caixa de madeira para presentear uma mulher importante da 

sua vida. As meninas fizeram duas, sendo uma para elas e outra para presentear 

uma figura feminina importante para elas. 

• Roda de conversa sobre violência nas escolas: a técnica de referência do ORAS 

e os atendidos discutiram sobre o ataque na escola em Suzano/SP e quais as 

causas da violência nas escolas. 

• Teste Vocacional: a técnica de referência do ORAS aplicou testes vocacionais 

com os adolescentes para que eles saibam qual a profissão mais se enquadra no 

seu perfil, a fim de incentivar a profissionalização. 

• Oficina de construção dos diários: o objetivo atingido foi de levar a autonomia e 

protagonismo, com o objetivo final de ter algo que foi construído pelos usuários. 

• Reconstrução de combinados: os usuários apresentaram para a orientadora 

quais são os combinados da casa, referentes a regras a serem seguidas para 

uma boa convivência. O objetivo foi levar a discussão de que regras são 

importantes para gerar um bom convívio e que devem ser seguidas por todos. 

• Oficinas lúdicas e recreativas: através do uso de jogos lógicos, trabalhamos a 

construção e reconstrução de regras, frisando que não são importantes apenas 

nos jogos, mas em todo convívio social. 

• Surpresa de aniversário: Dinâmica das cores. Os atendidos confeccionaram 

cartões de aniversário para a orientadora e fizeram uma dinâmica, onde foi 

utilizada a tinta guache. Cada adolescente fez uma intervenção com a tinta 

guache no rosto da orientadora e a reflexão foi que cada um está aqui para 
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deixar a vida do outro mais colorida, harmoniosa e divertida. A intenção além de 

comemorar o aniversário, foi de ampliar esse vínculo. 

A avaliação foi processual e contínua, realizada durante atendimento 

individual, onde questionamos os pontos positivos e/ou a melhorar e durante rodas 

de conversa. 

Período: 01/04/2019 à 30/04/2019 

Eixo: Convivência social e Participação 

Percurso: Violência na infância/adolescência, direitos humanos e 

socioassistenciais 

Tema: ídolos e violência 
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Durante o bimestre de abril e maio, as atividades foram desenvolvidas a partir 

do percurso Violência na infância e adolescência, buscando associá-lo ao tema geral 

e em como as consequências de nossas escolhas hoje são fundamentais para a 

construção do futuro. Segue descrição das atividades realizadas: 

• Acolhida de novos atendidos. 

• Oficina de restauração: realizamos a reforma das mesas de madeira e dos vasos 

de plantas. Objetivamos a importância do trabalho em equipe, da convivência, da 

autonomia e do sentimento de pertencimento desse espaço que é construído e 

modificado por eles. 

• Oficinas recreativas: utilizamos de jogos lúdicos para incitar o cumprimento de 

regras e a convivência social entre os atendidos. 

• Oficina Ídolos: cada atendido apresentou quais são seus ídolos, que foram 

pesquisados pela orientadora e facilitadora. O objetivo foi atingido à medida que 

os usuários refletiram e perceberam que alguns ídolos, a maioria figuras públicas, 

transmitiam mensagens pejorativas e que haviam pessoas próximas a eles que 

mereciam admiração devido aos bons exemplos que transmitem, assim como o 

patrono da instituição,  Dr.  Antônio Petráglia. 

• Oficina de Páscoa - Mudança de vida: associamos a páscoa com a proposta de 

mudança de vida, orientando que bons resultados dependem de boas atitudes. 

Na comemoração da Páscoa, coincidindo com o Dia do Livro, foi entregue para 

cada atendido um livro recebido em doação e orientamos que os atendidos 

repassassem o livro para outra pessoa, com o objetivo de incentivar a leitura e 

propagar o conhecimento. 

• Oficina Coelho sai da toca: os coelhinhos perceberam, que, embora houvessem 

regras e conflitos em suas casas, cada um poderia contribuir para uma melhor 

convivência entre a família. Por fim, fizemos um círculo com todos representando 

uma grande casa, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

que existe para que os vínculos comunitários e familiares sejam reforçados para 

o enfrentamento desses conflitos. 
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• Exploração do território através de uma visita técnica na praça existente no 

bairro. 

A avaliação foi processual e contínua, realizada pelos colaboradores e 

usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O  GRAS  realizou 

uma avaliação durante a reunião de famílias e nos repassou temas que os 

responsáveis pelos atendidos gostariam que fossem trabalhados e reforçados, como 

forma de fortalecimento e prevenção. Buscamos estar em constante escuta com os 

atendidos através de atendimento individual e rodas de conversa, para que os 

mesmos trouxessem ideias de oficinas, sugestões de melhora no atendimento, 

recomendação de filmes e temas a serem discutidos e que são de interesse deles e 

com isso, percebeu-se um resultado positivo, especialmente sobre as atitudes 

efetivas dos atendidos e a convivência, atendendo aos objetivos almejados. 
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Período: 01/05/2019 à 31/05/2019 

Eixo: Convivência social e Participação 

Percurso: Violência na infância/adolescência, direitos humanos e 

socioassistenciais 

Tema: Violência 

No mês de maio desenvolvemos oficinas reflexivas para evitar que a violência 

se perpetue. Devido à complexidade do tema, optou-se por separar a turma do 

período da manhã por maturidade, para que o tema fosse desenvolvido de maneira 

eficaz e respeitando a faixa etária dos atendidos. Segue descrição das atividades 

executadas: 

• Oficinas sobre  Bullying:  optou-se por iniciar com esse tipo de violência devido a 

situações ocorridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Para introduzir o tema utilizamos como instrumental 4 vídeos no YouTube: 

"Projeto de prevenção ao  bullying  na escola";  "Bullying:  causas e consequências"; 

"5 fatos deprimentes sobre o  bullying"  e "Especialistas debatem sobre o  bullying  

nas instituições de ensino". Após o término dos vídeos, iniciamos a roda de 

conversa para debater sobre o tema e obtivemos um resultado positivo por parte 

dos atendidos que trouxeram situações de produção e reprodução desse tipo de 

violência nos seus grupos sociais. 
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• Sessão cinema adolescente: exibimos o filme "Um grito de socorro". Percebeu-se 

que os adolescentes se emocionaram e durante a roda de conversa abordaram 

as características do agressor, da vítima e o receio da mesma em denunciar o 

agressor. Através da reflexão, os atendidos perceberam que a prática de  bullying  

geralmente se dá por meio de padrões estéticos preestabelecidos e preconceito. 

• Sessão cinema infantil: as crianças assistiram à animação "Pedro Coelho" para 

trabalharmos as escolhas, liberdade e consequências. O objetivo alcançado foi a 

reflexão sobre as consequências das nossas atitudes, onde muitas vezes 

perdemos a razão agindo por impulso e que essas ações podem trazer 

consequências irreversíveis. 

• Oficina sobre os tipos de violência: utilizamos como instrumentais 5 episódios de 

vídeos no YouTube de um projeto chamado "Quando existe voz", promovido pelo 

Instituto  Avon.  Durante as oficinas apresentamos a violência física, moral, 

patrimonial, psicológica, sexual, cyberbullying e discriminação, frisando os tipos 

de violências sofridas por crianças e adolescentes. Percebeu-se resultado 

quando os atendidos se sentiram à vontade para apresentar situações que eles 

presenciaram e em como muitas vezes não souberam como reagir. 

• Oficina sobre violência doméstica: é um tema bem especifico e sabe-se que a 

maioria dos usuários vivenciam ou já a vivenciaram em seu núcleo familiar. Com  

as crianças buscamos trazer o tema de forma lúdica, através de animações e 

discussões, utilizando como instrumentais os vídeos "Violência doméstica — 

animação" e "Um sonho impossível". Para a turma de adolescentes buscamos 

levar o empoderamento feminino, uma vez que a maioria das mulheres vítimas 

de violência doméstica continuam com o agressor devido a dependência 

financeira ou receio de que seus filhos fiquem desprotegidos da figura 

masculina/paterna. Como instrumentais utilizamos os vídeos "Não confunda amor 

com abuso"; "2 minutos para entender violência doméstica" e "Áudios de vítimas 

de violência doméstica". Todos os usuários, crianças e adolescentes, trouxeram 

situações de violência durante roda de conversa e foram orientados em como 

não a perpetuar no futuro e em como reagir quando vivenciarem essa violência. 
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Alguns relatos foram repassados à técnica de referência do CRAS — Centro para 

acompanhamento. 

• Oficina das músicas sobre violência: pediu-se que os atendidos escrevessem 

quais os cantores e músicas que eles conhecem que falam sobre violência e 

depreciação da mulher. As letras e músicas foram pesquisadas pela orientadora 

e facilitadora, selecionando algumas para trabalhar com os adolescentes. O 

objetivo esperado e alcançado foi que os adolescentes analisassem as letras e 

refletissem sobre o que estão reproduzindo e em como essas músicas agridem a 

imagem feminina e perpetuam a violência. 

• Visita técnica ao SENAI — Abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes: no dia 17/05 os adolescentes acima de 12 anos compareceram ao 

Mini-curso: prevenção de violência sexual contra adolescentes na perspectiva de 

autoproteção. 

• Oficina Pipo e Fifi: cada criança produziu seu personagem e fizemos a leitura do 

livro, frisando o "Toque do sim" e o "Toque do não", definindo o que é carinho e o 

que é abuso. Durante roda de conversa, os atendidos pediram que 

separássemos por sexo, para que tenham liberdade para expor dúvidas 

referentes ao próprio corpo e a sexualidade. 

• Oficinas recreativas: promovemos oficinas com jogos lúdicos e brincadeiras para 

estimular o seguimento de regras e o trabalho em equipe. 

• Oficina Faça Bonito: o CRAS — Centro promoveu uma oficina sobre a campanha 

contra o abuso e exploração sexual e crianças e adolescentes. Após a roda de 

conversa, foi entregue a cada atendido um copinho de terra com substrato e 

algumas sementes de girassol, onde cada um plantou e são responsáveis por 

cuidar e zelar dela. Os atendidos se mostraram muito atentos e participativos, se 

sentindo importantes por zelar de algo que dependerá deles para florescer. 

• Oficina Você é minha estrela: cada atendido costurou e adornou sua estrela 

conforme seu desejo e presenteou alguém especial, que representa uma estrela 

em sua vida. Percebeu-se grande satisfação dos usuários com o resultado de 
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algo confeccionado por eles, de aprender um trabalho manual que é a costura e 

poder presentear alguém importante. 

• Visita técnica à INFACAPE: realizamos uma visita técnica à sede da INFACAPE 

devido ao aniversário do patrono e da fundação. Os usuários ficaram encantados 

com os serviços oferecidos no Colégio INFACAPE, fascinados com toda a 

estrutura física do local, especialmente com o parquinho, onde puderam usufruir 

do direito de brincar e adolescer. 

• Oficina Conselho Tutelar: o CRAS Centro promoveu uma oficina sobre o 

Conselho Tutelar. Constatou-se um resultado de esclarecimento tão positivo que 

os atendidos pediram, inclusive, que a oficina fosse estendida às escolas. 

• Oficina Medidas Socioeducativas: a orientadora da medida socioeducativa da 

ESAC veio acompanhada de um adolescente que está em cumprimento de 

medida de Liberdade Assistida, que relatou quais as condições que o levaram a 

cometer o ato infracional, tendo como consequência a privação de liberdade. O 

resultado alcançado foi a forma como os usuários acolheram esse adolescente e 

a coragem que o mesmo teve de partilhar sua experiência. 

Realizamos a avaliação contínua das oficinas, sempre consultando os 

usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Durante as 

oficinas sobre violência, pediu-se que os usuários anotassem sugestões de músicas, 

filmes e vídeos que retratassem o tema e por se tratar de um tema extenso e 

complexo, buscou-se manter um período de, pelo menos, 30 minutos por oficina 

destinados a ludicidade, convivência e brincadeiras para descontração. Nas oficinas 

de participação, observamos durante as visitas técnicas quais os pontos a melhorar 

para as próximas visitas e encontros fora do espaço físico do serviço de convivência. 
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Período: 01/06/2019 à 30/06/2019 

Eixo: Convivência Social, Direito de ser e Participação 
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Percurso: Infância/Adolescência e Direitos Humanos e Socioassistênciais; 

Esporte, Lazer e Cultura 

Tema: Família e o Direto de brincar/adolescer 

De acordo com o Artigo 226 da Constituição Federal de 1988, "a família é a 

base da sociedade e deve ter proteção do Estado", assim, é considerada a primeira 

instituição social onde o indivíduo é inserido, sendo um local onde se aprenderão 

valores que serão incorporados na construção da personalidade. 

• Sessão cinema: utilizamos diversos filmes como forma de entretenimento para 

trabalhar o conceito de família e as diferentes composições familiares. Como 

instrumentais, assistimos aos filmes: 

Os Flintstones (1994) — família nuclear e família extensa 

Uma família bem diferente (2007) — família homoafetiva 

Os Croods (2013) —família ampliada ou extensa 

Dhanak (2015) —família substituta 

Uma família de dois (2016) — família monoparental e substituta  

Lion:  uma jornada para casa (2017) — família monoparental e substituta. 

Cada longa-metragem trouxe uma mensagem de superação no 

enfrentamento das diversidades, e como o apoio da família, independente das 

condições e configuração é de extrema importância para superá-las. Ao fim de cada 

filme realizamos roda de conversa para discussão e apontamento sobre qual tipo de 

configuração familiar que foi retratado e os usuários trouxeram a reflexão de que 

família pode ser aqueles que tem nosso sangue e também quem escolhemos para 

ter por perto. 

• Tipos de família e em qual a minha se encaixa: apresentamos aos atendidos 

quais as configurações familiares existentes e em como o modelo tradicional de 

família vem sendo rompido. A maioria dos usuários tem como padrão o modelo 

de família nuclear, porém poucas famílias entre eles se encaixam esse padrão. 

Temos a família nuclear,  binuclear,  monoparental, reconstituída, alargada ou 

extensa, homoparental ou homoafetiva, poliafetiva, substituta e unipessoal. 

Percebemos a importância de apresentar todos os tipos de famílias para que os 
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usuários saibam, de acordo com a legislação, quais modelos tem 

reconhecimento jurídico. 

• Álbum de família: cada usuário trouxe de casa uma foto impressa ou no celular 

para que fosse copiada, impressa e apresentada ao grupo. Ao reunir as fotos de 

todos, confeccionamos um painel e cada usuário identificou qual a configuração 

familiar que sua família se encaixa. Essa oficina resultou em conhecer a família 

do outro e que, embora apresente uma configuração diferente da outra, em sua 

integridade, ambas têm influência fundamental na vida dos atendidos. 

• Árvore genealógica com  biscuit:  iniciamos a confecção da árvore genealógica 

de cada família com palitos e picolé e massas de  biscuit.  O resultado foi positivo 

Pois a maioria dos usuários tem irmãos, tios e primos que frequentam o SCFV, 

fazendo com esse trabalho seja feito pelas pessoas da família. A árvore será 

finalizada para decorar o Encontro das Famílias que acontecerá em dezembro e 

envolve os usuários, as famílias, os colaboradores, a sede mantenedora, o ORAS 

e toda a comunidade. 

• Ludícidade: realizamos oficinas de descontração e brincadeiras para estimular a 

convivência e o direito de brincar/adolescer. 

• Família SCFV: colocamos um espelho dentro de uma caixa para que cada 

usuário olhasse e apontasse uma qualidade, sem contar ao outro colega o que 

havia dentro. Ao fim, frisamos que cada um, apesar das adversidades, é parte de 

uma grande família, que é o SCFV e que nossa função é acolhê-los e fortalece-

los no enfrentamento dessas vulnerabilidades. Foi um momento de extrema 

importância para trabalhar autonomia, identidade, sentimento de pertencimento, 

convivência e afeto. 

A avaliação deu-se de forma oral ao final das oficinas, percebendo-se um 

resultado positivo em conhecer os diferentes tipos de família para não haver 

julgamento sobre a realidade do outro. A importância desse tema foi levar aos 

usuários o que a família significa e qual seu papel, independente da sua 

configuração. 
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4.1 Informações Complementares: 

Atendemos crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, 

em isolamento, em defasagem escolar de até 02 anos e/ou em evasão escolar, com 

medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente — ECA e em situação 

de vivência de violência e/ou negligência. 

Contamos com o apoio de toda equipe do CRAS Centro através de reuniões 

mensais e contato telefônico sempre que necessário. Nos três primeiros meses 

deste semestre, a demanda atendida estava abaixo da quantidade contratada, 
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porém durante reuniões para estudo de caso essas vagas foram preenchidas. Em 

casos de público prioritário, realizamos uma avaliação sobre os usuários e suas 

frequências, buscando sanar o mais rapidamente essa demanda. 

Observou-se como resultado do trabalho: 

• Empoderamento dos usuários sobre quais são seus direitos, de forma que 

saibam quais os órgãos e políticas públicas responsáveis por garanti-los; 

• Participação no território através de atividades esportivas realizadas no centro 

esportivo do bairro; 

• Melhora na convivência e comunicação entre o grupo, bem como a afetividade; 

• Diminuição da agressividade e do vocabulário obsceno; 

• Comunicação com a rede socioassistencial através do fluxo de 

encaminhamentos; 

• Proximidade das famílias com o SCFV, onde é possível perceber que as 

mudanças dos usuários se deram além do espaço físico do núcleo, refletindo nas 

escolas e no ambiente familiar; 

• Inserção e encaminhamento das famílias em programas de transferência de 

renda, orientação sobre os serviços socioassistenciais e toda a rede de proteção; 

Percebeu-se que nesse semestre houve uma grande proximidade na 

comunicação entre o SCFV e a sede da mantenedora, o que facilitou na solicitação 

de materiais para oficinas e na comunicação pessoal. 

A avaliação deu-se de forma processual e contínua, sendo feita de forma oral 

com os usuários e famílias sobre o atendimento e oficinas. A equipe aderiu às 

sugestões de melhora vindas dos usuários e revisa constantemente quais os pontos 

a melhorar. A capacitação e formação continuada dos profissionais realizada pelo 

CRAS Centro sobre o que é o SCFV e como funciona a articulação entre a rede de 

garantia de direitos, foi de extrema importância para nortear o trabalho desenvolvido. 
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4.2 Recursos Humanos envolvidos 

Nome 
completo 

z 
O S

ex
o

  
CPF  

Dados do RG 

E-mail  

INFORMAÇÕES SOBRE O PROFISSIONAL 

In
íc

io
  d

o
  

E
xe

rc
íc

io
  

F
u

n
çã

o
  

Número órgão 
Emissor 

uF  
Escolaridade Profissão Vínculo Função 

Carga 
horária 

SEMANAL 

1 

Neiva 
Marques 
de Sousa 
Nalini 

26/12/1957 F 071.785.828.63 9 154 872- . 	)(' SSP SP socialinfacape.orq.br  
6— Ensino 
Superior 
completo 

1 — 
Assistente 
social 

5 — 
Empregado 
celetista do 
setor 
privado 

1. 
Coordenador 
(a) 

3 30 horas 
' semanais 

11/10/2018 

2 
Laís 
Andrade 
Garcia 

31/03/1995 F 
431.509988- 

08 
45.681.546- SSP SP scfvsocial@infacape.orq.br  

6— Ensino 
Superior 
completo 

1 — 
Assistente 
social 

5 — 
Empregado 
celetista do 
setor 
privado 

2' (a) Social
Educ Educador  5. Maior que 

40 horas 
semanais 

15/03/2019 
6 

3 

Elizânia 
Pimenta 
dos 
Santos 
Toledo 

17/11/1973 F 
044.094.406- 

67 
56.681.649 SSP SP facilitadorscfv@infacape.org  .br 

6— Ensino 
Superior 
completo 

17- 
Educadora 
Física 

5 — 
Empregado 
celetista do 
setor 
privado 

2 Educador 
(a)  Social 

5. Maior que 
40 horas 
semanais 

18/10/2016 

4 
Mansa 
Rodrigues 
Ribeiro 

18/03/1970 F 
098.957.508- 

03 
20.469.135- 

7 SSP SP scfv@infacape.orq.br  4- Ensino Médio 
Completo 

19 - Sem 
formação 
profissional 

5 — 
Empregado 
celetista do 
setor 
privado 

3 Apoio  

Administrativo 

5. Maior que 
40 horas 
semanais 

18/06/2018 

5 
Luiza 
Maria 
Agostini 

16/08/1967 F 099.637.538- 
41 

17.853.351- 
0 SSP SP scfv(@Infacape.orq.br  4- Ensino Médio 

Completo 

19- Sem 
formação 
profissional 

5 — 
Empregado 
celetista do 
setor 
privado 

5 seivi,os  
' 	'' 

Gerais 

5. Maior que 
40 horas 
semanais 

01/08/2018 

a- 
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A quantidade de colaboradores é suficiente para atender bem a demanda, 

assim, não é necessário aumentar até o momento. 

Os profissionais do SCFV receberam capacitações sobre o que é o serviço, a 

quem se destina, frisando qual o papel de cada colaborador no núcleo. O ORAS 

Centro tem promovido mensalmente reuniões entre a rede intersetorial para 

discussão sobre fluxo, encaminhamentos e articulação de rede. 

O plano de atividades é realizado bimestralmente as atividades são 

planejadas e organizadas para execução semanalmente. As reuniões de equipe são 

quinzenais e as reuniões com a referente técnica do  GRAS  ocorrem mensalmente, 

mantendo contato telefônico sempre que necessário. 

4.3 Registrar como os usuários e famílias participam do planejamento, 

execução e avaliação das atividades e ações desenvolvidas. 

O ORAS Centro realizou as reuniões com as famílias bimestralmente, onde 

foram sugeridos temas a serem desenvolvidos com as crianças e adolescentes. 

Esses temas foram discutidos durante reunião de equipe e inseridos no 

planejamento das atividades, associados ao eixo e percurso correspondente. As 

visitas domiciliares foram realizadas pelo  GRAS  de acordo com necessidade, pois 

mantivemos contato constantemente com a referente técnica. 

Decidiu-se que o Encontro de Famílias que ocorria semestralmente fosse 

realizado anualmente a partir de 2019, sendo realizado apenas no mês de 

dezembro. Os atendimentos individuais foram realizados conforme demanda trazida 

pelos usuários e sempre que necessário. Trata-se de um momento de escuta 

extremamente importante para avaliação do trabalho desenvolvido. 

Durante esse semestre trabalhamos os três eixos fundamentais: convivência 

social, participação e direito de ser. Utilizamos de temas como ludicidade, direito de 

brincar/adolescer, mundo do trabalho, idolatria, violência, família, direitos humanos e 

socioassistenciais e construção do futuro. 

Encaminhamentos realizados: 

• Saúde: UBS — Jd. Guanabara. 
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• Jurídico: Defensoria Pública e Centro Jurídico Social. 

• Unidade estatal: CRAS Centro e  PAT.  

• Serviços Socioassistenciais: Dentista (Berçário Dona Nina); atividades físicas 

(Centro Comunitário). 

• Outros: Poupatempo (emissão de documentos para exercício da cidadania). 

• Benefícios, programas/projetos acessados através do CRAS: 

CadÚnico; 

Programa Bolsa Família; 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal; 

Programa Jovem Aprendiz; 

Acessuas. 

Nesse semestre houveram 19 desligamentos e 18 inserções. Os motivos de 

desligamento foram diversos. Alguns adolescentes iniciaram no mundo do trabalho 

através do Programa Jovem Aprendiz. Outros desligamentos se deram pela 

transferência para outro SCFV ou mudança de bairro, não adesão e/ou não 

adaptação por parte do usuário e por motivos pessoais. 

As famílias dos usuários foram encaminhadas ao CRAS Centro quando 

necessitaram de acesso a algum Programa de Transferência de Renda, sendo 

inseridas no RM ou no PBF. O CREAS foi acionado para obtermos informações 

sobre os usuários em situação de acolhimento e usuários da proteção social 

especial acompanhados por esse órgão. 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEMESTRE 

• RGAO EXECUTOR: Instituição 
Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

PROGRAMA: Proteção Social Básica 
 

PROCESSO: 006/2019 
PERIODO DE REFERENCIA: 10  SEM 
2019 

1 
Descrição do 

Serviço 
Público 

Alvo  

N° de Atendidos 
MÊS / 

ATIVIDADE 
Jan Fey  Mar Abril Maio  Jun  

Serviço de 
Proteção Social 

Básica de 
Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos 

Crianças e 
adolescentes 

de 06 a 17 
anos 

Programada 50 50 50 50 50 50 

Executada 

49 44 44 50 50 47 
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5. DEMONSTRATIVO FÍSICO DOS RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS 

Relação de  Des  •esas - Bens Móveis/E  •  ui•amentos  Ad  •  uiridos com Recursos Públicos -2019 
Natureza das Despesas — 
Equipamentos e Bens 
Móveis Adquiridos 

Quantídade 
Data do 

Documento 
Fiscal 

N° do Documento 
Fiscal 

Fornecedor 
Valor Total da 

Despesa 

TOTAL 
• Não houve movimentação no período. 
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Despesas MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 
PRÓPRIOS 

CONTRAPARTIDA 
Pessoal/RH contratado 44.112,11 
Serviços de Terceiros — Pessoas Físicas/Jurídicas — 
Contrato Temporário 

_ 

Lanche/Gêneros Alimentícios 11.136,98 
Material de Limpeza/Higiene 2.112,59 
Material Educativo/Esportivo - 
Material Didático/Pedagógico 1.928,78 
Cama, Mesa e Banho - 
Material de Copa e Cozinha 780,70 
Gás Engarrafado 410,00 
Combustível/Lubrificantes Automotivos 1.409,85 
Material de Expediente e Processamento de Dados 1.319,23 
Serviços de Terceiros — Água, Esgoto, Energia Elétrica, 
Comunicação 

13.173A 1 

Serviços de Terceiros — Manutenção e Conservação de 
Máquinas, Equipamentos, Veículos e Bens Móveis 

- 

Equipamentos e Material Permanente - 
Outros - Especificar - 

TOTAL 76.383,65 

• Os valores expressos são provisórios. A Contabilidade do período ainda não foi encerrada. 
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6. AVALIAÇÃO DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ÓRGÃO GESTOR 

JUNTO Á INSTITUIÇÃO (DIVISÕES TÉCNICAS, EQUIPE DE 

MONITORAMENTO, UNIDADES ESTATAIS — CRAS, CREAS E CENTRO  

POP).  

A Equipe de Monitoramento realizou uma visita no SCFV neste semestre. A 

equipe técnica do  GRAS  Centro realizou doze visitas no decorrer do semestre, 

sendo para reuniões de discussão de casos e para realizar oficinas com os usuários. 

A sede mantenedora mantém contato telefônico diário e contato pessoal 

quinzenalmente ou sempre que preciso, atendendo às necessidades da equipe. 

O ORAS Centro esteve sempre disposto a orientar a equipe e se mostrou 

presente sempre que necessário, através de contato pessoal, eletrônico e telefônico. 

O CREAS atende as famílias dos usuários encaminhados pela proteção social 

especial e também não hesitou em manter-nos informados. 

Contamos com o auxílio do IJEPAM, uma vez que temos dois usuários no 

SCFV que estão em situação de acolhimento institucional. A equipe de medidas 

socioeducativas da ESAC nos auxiliou a encerrar o projeto sobre violência através 

de uma oficina que apresentou um resultado bastante positivo entre os 

adolescentes. 

Por fim, é possível afirmar que todos os órgãos citados acima contribuíram 

para que o trabalho desenvolvido durante o semestre fosse eficiente e apresentasse 

o resultado positivo que alcançamos. Buscamos ao longo do semestre efetivar os 

direitos dos usuários dentro da rede intersetorial e socioassistencial e promover o 

fortalecimento dos vínculos comunitários e familiares para o enfrentamento das 

vulnerabilidades, prevenindo o risco social. 

Sendo o que nos cabia relatar, colocamo-nos à disposição para possíveis 

esclarecimentos. 
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•  

Sousa Nalini  

Assistente  Social 

CRESS SP 12.785 

Neiva 
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Franca, 10 de julho de 2019. 

Jerõnimo  Mariano  de Souza 

Presidente da Infacape 
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