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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SEMESTRE  

PERÍODO: 01/01/2020 A 30/06/2020 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO SERVIÇO 

Nome:    Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

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

CNPJ:    47.963.343/0001-15 

Home page:   www.infacape.org.br    

E-mail:    social@infacape.org.br / adm@infacape.org.br  

Telefone:    (16) 3722-2214 

Representante legal:  Jerônimo Mariano Souza – Diretor Presidente   

Assistente Social:  Neiva Marques de Sousa Nalini 

  

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Nº 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 a tarde), totalizando 50 atendimentos dia, com 

funcionamento de segunda-feira à quinta-feira. 

Período/turno: Matutino e Vespertino. 

( X ) Região de abrangência territorial: Centro, Estação, Vila Chico Júlio, Vila 

Formosa, Parque São Jorge, Jardim Guanabara.   
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( X ) Municipal  

Unidade Estatal de Referência: 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/capacitação da 

equipe técnica. 

Total de atendidos no período: 50 crianças e adolescentes. 

Capacidade de atendimento: 50 vagas/atendimentos dia. 

Famílias/usuários em lista de espera: Estamos com 8 usuários aguardando vaga 

em lista de espera, sendo 6 famílias, 4 crianças e 4 adolescentes. 

Procedimentos em relação a esta demanda: Avaliamos, junto a referente técnica 

do CRAS Centro, quais as famílias/usuários que se encaixam na situação de público 

prioritário ou não, para organizar a demanda e realizar as inserções de novos 

usuários.  O CRAS 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 reduzir, ao máximo possível, o número de usuários aguardando 

vaga. 

 

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

De acordo com o Art. 3º do ECA: “A criança e o adolescente gozam de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 

integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade” 

(BRASIL, 1990).  

Visto que a criança e adolescente são considerados indivíduos em 

desenvolvimento, compreende-se que é nessa fase em que é moldada sua 
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identidade, através da interação com o meio em que vivem. Em observância às 

demandas trazidas pelos usuários do SCFV INFACAPE, o tema central abordado no 

exercício de 2020 é “Identidade: quem sou eu? ”, pois viu-se a necessidade de 

desconstruir determinados conceitos que são naturalizados pelos atendidos, em 

razão do meio social em que estão instituídos. 

 

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020 

Eixo: Convivência social, participação e direito de ser 

Percurso: Ludicidade e o direito de brincar e adolescer 

Em razão do período de férias escolares, o objetivo geral deste plano de 

atividades foi promover a brincadeira como direito dos atendidos. A ludicidade 

proporciona descobertas, além de promover a convivência através de atividades 

grupais e priorizá-la nas atividades com usuários em situação de violação de direitos 

é essencial, de forma a amenizar os efeitos negativos das situações de 

vulnerabilidades.  

Segue a descrição das atividades desenvolvidas:  

Participação no território: no decorrer do mês, realizamos visitas técnicas fora do 

núcleo para estimular a visão dos atendidos sobre o território. Visitamos a praça do 

Jardim Guanabara, onde as turmas se dividiram entre a quadra e o parquinho. Esse 

momento de ludicidade também promoveu a convivência entre as crianças e 

adolescentes. “Brincadeira é coisa séria! ”  

Sessão Cinema: nas tardes chuvosas, realizamos sessão cinema com filme e 

pipoca. O momento de escolher o filme também é importante porque estimula a 

discussão e interação entre eles para que haja um consenso.  

Gincana Aquática: fizemos brincadeiras com bexiga d’agua e queimada no núcleo 

do SCFV para refrescar o corpo e a mente, onde pudemos criar e recriar as regras.  

Reforma dos murais e replantio dos vasos: os materiais usados para decoração 

do espaço físico do núcleo precisavam ser reformados, onde reutilizamos o que 

estivesse bom para uso e descartando materiais danificados.  
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Piquenique: realizamos um piquenique no Ginásio Pedrocão, estimulando 

brincadeiras livres para que os atendidos pudessem caminhar, explorar e conhecer o 

local, além de contemplar o eixo “participação no território”. 

Bingo: O SCFV INFACAPE recebeu doações de brinquedos e jogos pedagógicos 

do CRAS Centro. Esses brinquedos foram doados através de bingos, onde além da 

doação também estimulamos o raciocínio lógico e a ansiedade.  

Bye bye férias: na última semana das férias escolares realizamos uma baladinha, 

com vários estilos musicais, com show de calouros, danças, festa das cores. Foi um 

show de alegria, renovação de energias, afirmação e confirmação dos vínculos de 

amizade.  

As oficinas lúdicas proporcionaram momentos de descontração e interação 

entre os usuários. Dessa forma, pode-se afirmar que os eixos principais que 

norteiam as ações do SCFV foram trabalhados nesse plano. O eixo convivência 

social foi trabalhado em todas as oficinas, através de interação ao escolher um filme, 

um jogo lógico, auxiliar o outro no jogo de bingo. Todas as atividades realizadas no 

decorrer do mês prezaram o direito de brincar e adolescer, atendendo ao eixo do 

direito de ser. Por fim, o eixo participação no território foi avaliado de forma positiva 

através de visitas técnicas na praça do bairro e ao ginásio poliesportivo. Buscamos 

que a reforma geral do núcleo seja sempre feita junto com os usuários, promovendo 

o sentimento de pertencimento e autonomia.  

Esse mês houve o desligamento da auxiliar de serviços gerais Luísa e a 

inserção de uma nova colaboradora na equipe: Tatiane. Os atendidos foram 

receptivos e acolheram bem a nova integrante, iniciando um processo de formação 

de vínculos. 

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020 

Eixo: Convivência social, participação e direito de ser 

Percurso: Políticas Públicas e SUAS 

Devido ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ser um 

serviço da Proteção Social Básica do SUAS e trabalhar com usuários em situações 
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de violação de direitos, o objetivo central foi apresentar aos atendidos o que é uma 

Política Pública e porque eles são usuários dela.  

Segue a descrição das atividades desenvolvidas:  

Acolhida: foram realizadas as inserções de novos usuários no SCFV que foram 

acolhidos e apresentados à casa e ao serviço pelos colegas. Acolher é uma tarefa 

diária da equipe do SCFV, tanto para as novas inserções, quanto para os demais 

usuários.  

Pactos de convivência: através da discussão em grupo e rodas de conversa 

refizemos os pactos de convivência, criando e recriando as regras do SCFV. 

Finalizamos com a fábula do porco-espinho, com a moral de que o melhor dos 

relacionamentos não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um 

aprende a conviver com os defeitos do outro, e admirar suas qualidades.  

Sessão cinema: a fim de abrir a discussão sobre o tema central Identidade, 

assistimos ao filme “À procura da felicidade” (2006). A discussão em roda de 

conversa girou em torno de conflitos familiares, dificuldades financeiras, resiliência e 

determinação. Assim como no filme, em que o protagonista dividia as etapas da vida 

em fases “boas e ruins”, conversamos sobre a necessidade de traçar metas, 

estabelecer prioridades, conhecer seus direitos, seus deveres, indo em direção a 

alcançá-los, porque a vida é uma só e o tempo não volta mais, por isso temos que 

aproveitar as oportunidades e saber onde, com o que e com quem estamos 

investindo nosso precioso TEMPO.  

Oficinas SUAS: recebemos a visita da assistente social Luciana e psicóloga Paula, 

ambas do CRAS Centro em dois períodos, onde ministraram oficina sobre o Sistema 

Único de Assistência Social. O objetivo foi apresentar aos usuários o que são 

Políticas Públicas, o que é vulnerabilidade e público prioritário, afim de estender 

esse conhecimento às famílias.  

Oficina Carnaval – Bloquinho do Pode x Não pode: durante roda de conversa 

fizemos provocações sobre o significado do carnaval e perguntamos os que já 

experimentaram bebidas alcoólicas. De 17 crianças, entre 6 a 10 anos, apenas três 

negaram. Entre 17 adolescentes de 10 a 15 anos, apenas 1 não havia 
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experimentado bebida alcoólica e dentre eles, 4 afirmaram ter experimentado 

maconha. Através dos dados coletados, planejaremos uma oficina, relacionando às 

medidas socioeducativas. Desmistificamos a diferença entre “paquerar” e “assediar”, 

que existe vida pós carnaval e percebemos dúvidas sobre o próprio corpo, 

autocuidado e sexualidade.  

Oficina de educação corporal e sexual: recebemos a visita da professora de 

biologia Marta, encaminhada pelo CRAS Centro, para tratar sobre sexualidade com 

nossos atendidos. Sabemos que “o corpo fala”. A educação sexual e corporal é 

central para prevenir a violência sexual e conhecer o corpo. Não se refere apenas 

em conhecer genitálias e saber de onde vem os bebês, mas aos conceitos de 

autoproteção, consentimento de integridade corporal, sentimentos, emoções, 

sonhos, identidade, escolhas, higiene, saúde, relações, tipo de toques que adultos 

estão autorizados ou não em relação ao corpo da criança e do adolescente. Tudo 

isso é educação sexual.  

Ludicidade: promovemos recreação com intervenções, com brincadeiras livres, 

gincana aquática, jogos lógicos e cooperativos.  

O sentimento de pertencimento foi reafirmado através da acolhida de novos 

atendidos ter sido feita pelas crianças e adolescentes, avaliada de maneira positiva, 

uma vez que a casa é deles, portanto, o zelo em desenvolver o vínculo também com 

o espaço físico. Outra forma de pertencimento foi através da construção do pacto de 

convivência junto com os usuários, promovendo cidadania e sendo construídos 

através dos pilares da participação, diálogo e compromisso.  

As oficinas ministradas pelo CRAS Centro sobre o SUAS trouxeram de 

maneira didática e de fácil compreensão o que são Políticas Públicas e em como a 

assistência social está presente na vida deles. Os usuários demonstraram atenção, 

sendo possível notar o interesse e participação.  

Esse mês o CRAS Centro realizou a primeira Reunião de Famílias do ano de 

2020, no núcleo do SCFV. Durante a reunião, os responsáveis avaliaram o SCFV de 

forma positiva, afirmando que “as crianças e adolescentes apreciam as 

oficinas/atividades e que não gostam de ir embora e até pedem para dormir no 
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núcleo”. Também recebemos a visita de antigos usuários, relatando sobre o trabalho 

como Jovem Aprendiz, tendo o SCFV como referência. 

 

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020 

Eixo: Convivência social, participação e direito de ser 

Percurso: Políticas Públicas e SUAS 

As atividades de março estenderam o conhecimento sobre políticas públicas, 

público prioritário e apresentou as razões pelas quais os atendidos são usuários em 

situações de violação de direitos. Segue a descrição das atividades desenvolvidas: 

Dia da Mulher: apresentamos através de vídeos a história das 129 trabalhadoras 

que foram mortas porque exigiam melhores condições de trabalho. A roda de 

conversa enfatizou a igualdade de gênero, qual o papel da mulher em casa e na 

sociedade, empoderamento, liberdade, autonomia e percebemos que a figura 

predominante nas famílias dos usuários são mulheres. Também realizamos uma 

oficina artesanal de rosas em EVA, onde cada atendido confeccionou a sua rosa 

para presentear uma mulher importante. 

Escolhas X Consequências: trabalhamos com os adolescentes o valor daquilo que 

é certo e do que é errado. A necessidade dessa oficina surgiu em razão da demanda 

trazida pelos usuários sobre pequenos furtos, por parte dos atendidos ou que eles 

presenciaram, onde percebemos que se tornou uma situação natural para eles. 

Oficina CRAS e CREAS: especificamos o que é a Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial, como se dá os encaminhamentos e exemplificamos 

através dos usuários quais são atendidos pelo CRAS e quais são atendidos pelo 

CREAS para que compreendessem o papel de cada órgão e em quais casos se dá a 

atuação de cada um. 

Oficina Conselho Tutelar: o CRAS Centro realizou uma oficina em cada período 

sobre o papel do Conselho Tutelar, onde os usuários interagiram através de relatos 

e tirando dúvidas. 

Oficina Empatia: assistimos ao filme “Sempre amigos” (1998) para despertar o 

tema. Durante roda de conversa houveram apontamentos sobre companheirismo, 
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amizade e parceria. Executamos uma oficina avaliativa construtiva, onde cada 

atendido foi sorteado com o nome de um colega, tendo que descrevê-lo e o restante 

acertar quem é. Percebemos que os vínculos construídos são sólidos e trabalhamos 

a empatia ao falar também sobre os defeitos, pensando em não ofender o colega, da 

mesma forma que não gostaria de ser ofendido.  

Oficina Diários: os usuários do período da tarde customizaram um caderno para 

escrever a sua história, baseando-se no tema central Identidade. O objetivo 

alcançado foi levar a autonomia e protagonismo, com o objetivo final de ter algo que 

foi construído pelos usuários. 

Ludicidade: estimulamos a convivência e vínculos através de jogos lógicos, filmes, 

pebolim e pular corda. 

Oficina de higienização: em razão do Coronavírus, realizamos oficinas específicas 

sobre higienização correta das mãos e uso de álcool em gel. Ludicamente, 

colocamos um pingo de purpurina nas mãos dos usuários simulando o vírus e 

pedimos que fossem cumprimentar o colega. Assim perceberam que não sabemos 

quem tem o vírus, por isso a prevenção é papel de todos. Apresentamos através de 

vídeos o que é pandemia, quais os sintomas e riscos do COVID-19. 

Em razão da pandemia do COVID-19, a partir do dia 18/03 as atividades 

foram suspensas por tempo indeterminado, conforme decreto municipal e estadual. 

 

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 

Atendimento e acompanhamento das famílias durante período de calamidade 

pública 

Em decorrência do Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece a 

ocorrência do estado de calamidade pública, o SCFV INFACAPE, assim como 

outros serviços socioassistencias do município, tiveram suas atividades presenciais 

interrompidas, sendo necessárias outras formas para acompanhamento das famílias 

e manutenção dos vínculos. 

O acompanhamento de famílias ocorreu diariamente em dias úteis, de 

segunda à sexta-feira, das 7h às 17:18h (exceto finais de semana, feriados e 
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pontes) através do telefone celular. Esse meio permite contato por ligação ou via 

whatsapp, onde foi criado um grupo para atendimentos e as famílias se comunicam 

no grupo ou no particular. Também foi criado um grupo com os adolescentes 

usuários do SCFV que possuem whatsapp para manter vínculos ativos e alertar 

sobre cuidados da pandemia. 

 O esclarecimento de dúvidas foi diário, sendo em torno do Auxílio 

Emergencial, Programa Merenda em Casa, Segurança Alimentar, pandemia, 

atividades escolares através de aplicativos, dentre outros. As famílias foram 

orientadas a buscar informações nas escolas sobre atividades em casa, já que a 

equipe do Serviço não tem propriedade no assunto, porém, nos colocamos a 

disposição para auxiliar em dúvidas. A entidade se comunica diariamente com o 

CRAS Centro para repasse de informações, dúvidas e acompanhamento. 

Percebeu-se grande articulação entre as famílias para troca de informações 

no grupo de whatsapp, o que demonstra o fortalecimento de vínculos comunitários, 

empoderamento das famílias e fortalecimento de vínculos entre o Serviço, usuários e 

famílias. A maioria das famílias teve acesso a auxílios e programas federais (Auxílio 

Emergencial), estaduais (Programa Merenda em Casa) e municipais (cestas 

básicas). Grande parte dos usuários realizavam suas principais refeições nas 

escolas/creches, o que sobrecarregou a Secretaria de Ação Social, devido à grande 

demanda de famílias em situação de vulnerabilidade solicitando cestas básicas. 

Nesse mês, tanto a entidade quanto o CRAS Centro não realizaram 

atendimento presencial com as famílias/usuários. As ações foram feitas apenas via 

telefone celular. Recebemos doações fora da entidade de 2gk de leite em pó e 3 

cestas básicas. Segue tabela de acompanhamento:  
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Famílias 
Usuário 

Genitor/Responsável 
Cesta 
Básica 

Auxílio 
Emergencial 

Merenda em 
Casa 

Doações fora da 
entidade/CRAS 

1 Alexandre B. Faria Rosa Emanuelle X X 
Não atende aos 

requisitos   

2 
Amanda Vitória Souza de 
Oliveira         Pedro Miguel 

Souza da Silva 

Daniela/Maria de 
Lourdes 

X X X 
  

3 
Arthur Henrique da Silva                  

Frederico Henrique da Silva                  
Pedro Henrique Silva 

Danielle X X X 
  

4 
Arthur Pablo                                       

Pedro Henrique Garcia Silva 
Flávia X X   

  

5 
Camily Vitória Araújo Alves                   
Carla Vitória Araújo Alves 

Carolina X X X 
  

6 
Carolaine Vitoria Ferreira                     
Marcio Henrique Ferreira                      
Yasmimn Vitória Ferreira 

Silvia X 
Não atende aos 

requisitos 
X 

  

7 

Diego Henrique Silva Gonçalves 
- Diogo Miguel Silva Gonçalves - 

Yasmim Gabriela Silva 
Gonçalves 

Daniela X X X 

  

8 
Fernanda Alves Teixeira da 

Silva 
Bruna X X X 

2kg leite em pó e Cesta básica 
da creche municipal 

9 
Gabriel Henrique de Oliveira - 

Gabrielly Oliveira Gomes 
Silvanilda X   

Não atende aos 
requisitos   

10 Gabriely Padilha dos Santos Ivanilde   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos   

11 
Hygor Ferreira Rogério - Isabela 

Ferreira Rogério 
Juliana Solicitado 

Não atende aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Cesta básica 30/04 
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12 Kauã Henrique de Oliveira IJEPAM Casa Lar 3 Casa Lar 3 Casa Lar 3 Casa Lar 3 

13 Kauã Rodrigues Pereira José Geraldo   X     

14 Lanna Beatriz Silva Santos Rosemar X X X   

15 Larissa Apª Ferreira de Oliveira Maísa X X X   

16 Maria Clara Melo Benedito Vânia   X X   

17 Maria Isabel de Paula Pauly Daniel X X     

18 Matheus - Rhanna - Rhaniely  Sérgio   X     

19 Miguel Poppi dos Santos Naiara Solicitado 
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos 
Cesta básica 30/04 

20 Mirela Cristine Pereira Silva Franciene X 
Não foi possível 
realizar contato 

telefônico 

Não foi possível 
realizar contato 

telefônico   

21 
Rafael Junior Martins dos 

Santos 
Sandra   

Não atende aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos   

22 Rafaeli Vitória Martins Silva Luzia X 
Não foi possível 
realizar contato 

telefônico 

Não foi possível 
realizar contato 

telefônico   

23 Raiany Vitória de Melo Nuvem Naiane X 
Não atende aos 

requisitos 
X 

Cesta básica da creche 
municipal 

24 Suellen Silva de Brito Cristiana   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos   

25 Warley Alves Mageschi Leidiana   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos   

 
 

    
 Famílias ex usuárias do SCFV INFACAPE atendidas pelo CRAS Centro 

  
Genitor/Responsável Cesta Básica Auxílio Emergencial Merenda em Casa   

 
 

Nathalia X X 
Não atende aos 

requisitos   

 
 

Daniela Solicitado X X Cesta básica 30/04 
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Período: 01/05/2020 a 31/05/2020 

Atendimento e acompanhamento das famílias durante período de calamidade 

pública 

O acompanhamento das famílias continuou através da rede social 

(whatsapp), sendo diariamente atualizadas com relação a Pandemia por meio de 

informações fornecidas pelo município, assim como os lembretes diários sobre a 

necessidade do isolamento social e as orientações dadas para evitar contaminação 

seguiram às mesmas da OMS. Para as famílias que necessitaram comparecer a 

uma agência da Caixa, foi orientado que tomassem os cuidados necessários, como 

o uso de máscaras e manter o distanciamento nas filas.  

Na primeira semana de maio, foi preenchido pela orientadora social e 

referente técnica um documento que comprovasse a atuação da entidade junto às 

famílias/usuários e apresentado a equipe de Monitoramento e Avaliação para 

acompanhamento. O objetivo foi de comprovar o vínculo mantido com os usuários 

durante o período de isolamento social. Na mesma semana foi criada a Central de 

desproteções, onde as famílias puderam solicitar cestas básicas de alimentos, 

pedindo que a entidade fosse informada quando receber, para nível de 

acompanhamento. 

Houve grande circulação de notícias falsas sobre benefícios do Governo 

Federal, como o Vale Gás e Aluguel Social, com a mesma proposta de clicar em um 

link, preencher os dados e compartilhar. As notícias foram pesquisadas e as famílias 

orientadas a sempre perguntar antes de preencher qualquer formulário.  

Percebeu-se que as principais necessidades das famílias têm sido em torno 

da insegurança alimentar, desemprego, falta de suprimentos de higiene, conflitos 

familiares e a necessidade de permanência na rua. 

Recebemos a doação de 10 cestas básicas pelo grupo La Décima e outras 15 

de uma pessoa física fora da entidade, para atendimento  das 25 famílias que fazem 

parte do SCFV INFACAPE. A entrega foi realizada no núcleo nos dias 27 e 28/05 e 

01/06. Vale ressaltar que a entrega das cestas básicas seguiu as recomendações da 

mailto:infacape@infacape.org.br
mailto:social@infacape.org.br
http://www.infacape.org.br/


  

 FUNDAÇÃO INFACAPE 
 Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

                                CNPJ 47.963.343/0001-15 
 

 

 

Rua Do Comércio nº 1482, CEP: 14400-660, Centro, Franca / SP – Tel.: (55) + 16 3722-0250. 
e-mail: infacape@infacape.org.br / social@infacape.org.br 

web site: www.infacape.org.br  

 

OMS: distância segura, uso de máscaras, álcool em gel disponíveis e canetas 

higienizadas no ato da entrega.  

As visitas ao núcleo ocorreram toda segunda e sexta-feira pela orientadora 

social para fins de manutenção. 

Houve uma reunião no dia 22/05 na Secretaria de Ação Social para discussão 

sobre como seria o funcionamento dos serviços e redução de custos. A partir disso, 

reformulamos o plano de trabalho e plano de aplicação, seguindo as novas 

orientações e recursos. 

Segue abaixo a tabela de acompanhamento sobre o que as famílias têm 

demandado/recebido no decorrer do mês de maio: 

mailto:infacape@infacape.org.br
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Famílias Usuário Genitor/Responsável 
Cesta 
Básica 

Auxílio 
Emergencial 

Merenda em 
Casa 

Doações fora da 
entidade/CRAS 

1 
Alexandre B. Faria 

Rosa 
Emanuelle X X 

  
Cesta básica de alimentos 

01/06 

2 
Amanda Vitória Souza 
de Oliveira         Pedro 
Miguel Souza da Silva 

Daniela/Maria de 
Lourdes 

X X   Cesta básica de alimentos 
28/05 

3 

Arthur Henrique da 
Silva                  

Frederico Henrique da 
Silva                  Pedro 

Henrique Silva 

Danielle X X   
Cesta básica de alimentos 

28/05 

4 
Arthur Pablo                                       

Pedro Henrique 
Garcia Silva 

Flávia X X 
  

Cesta básica de alimentos 
27/05 

5 
Camily Vitória Araújo 

Alves                   Carla 
Vitória Araújo Alves 

Carolina X X   Cesta básica de alimentos 
28/05 

6 

Carolaine Vitoria 
Ferreira                     

Marcio Henrique 
Ferreira                      

Yasmimn Vitória 
Ferreira 

Silvia X 
Não atende aos 

requisitos 

  
Cesta básica de alimentos 

27/05 
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7 

Diego Henrique Silva 
Gonçalves - Diogo 

Miguel Silva 
Gonçalves - Yasmim 

Gabriela Silva 
Gonçalves 

Daniela X X   

Cesta básica de alimentos 
27/05 

8 
Fernanda Alves 
Teixeira da Silva 

Bruna X X   
Cesta básica de alimentos 

27/05 

9 
Gabriel Henrique de 
Oliveira - Gabrielly 

Oliveira Gomes 
Silvanilda X   

  
Cesta básica de alimentos 

27/05 

10 
Gabriely Padilha dos 

Santos 
Ivanilde X 

Não atende aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Cesta básica de alimentos 
01/06 

11 
Hygor Ferreira 

Rogério - Isabela 
Ferreira Rogério 

Juliana X 
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos 
Cesta básica de alimentos 

28/05 

12 
Kauã Henrique de 

Oliveira 
IJEPAM 

Casa Lar 
3 

IJEPAM - Casa 
Lar 3 

IJEPAM - Casa 
Lar 3 

IJEPAM - Casa Lar 3 

13 
Kauã Rodrigues 

Pereira 
José Geraldo X X 

  
Cesta básica de alimentos 

28/05 

14 
Lanna Beatriz Silva 

Santos 
Rosemar X X   

Cesta básica de alimentos 
27/05 

15 
Larissa Apª Ferreira 

de Oliveira 
Maísa X X   

Cesta básica de alimentos 
28/05 

16 
Maria Clara Melo 

Benedito 
Vânia X X 

  
Cesta básica de alimentos 

27/05 

mailto:infacape@infacape.org.br
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17 
Maria Isabel de Paula 

Pauly 
Daniel X X 

  
Cesta básica de alimentos 

27/05 

18 

Matheus Henrique 
Xavier de Lima 

Rhanna Darc Xavier 
de Lima Rhaniely 
Xavier de Lima 

Sérgio   X 

  

Não atendeu contato 
telefônico/mensagens no 

whatsapp 

19 
Miguel Poppi dos 

Santos 
Naiara X 

Não atende aos 
requisitos   

Cesta básica de alimentos 
28/05 

20 
Mirela Cristine Pereira 

Silva 
Franciene X 

Não foi possível 
realizar contato 

telefônico   
Cesta básica de alimentos 

01/06 

21 
Rafael Junior Martins 

dos Santos 
Sandra X 

Não atende aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Cesta básica de alimentos 
28/05 

22 
Rafaeli Vitória Martins 

Silva 
Luzia X 

Não foi possível 
realizar contato 

telefônico   
Cesta básica de alimentos 

01/06 

23 
Raiany Vitória de Melo 

Nuvem 
Naiane X 

Não atende aos 
requisitos   

Cesta básica de alimentos 
27/05 

24 Suellen Silva de Brito Cristiana X 
Não atende aos 

requisitos 
Não atende aos 

requisitos 
Cesta básica de alimentos 

01/06 

25 
Warley Alves 

Mageschi 
Leidiana X 

Não atende aos 
requisitos 

Não atende aos 
requisitos 

Cesta básica de alimentos 
27/05 

Usuários em acompanhamento pelo CRAS Centro:  Bruno Rafael Souza: Responsável Márcia (Tia) - Cesta básica de alimentos 
28/05 
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Período: 01/06/2020 a 30/06/2020 

Atendimento de acompanhamento das famílias durante período de calamidade 

pública 

Elaboramos um novo plano de trabalho para os próximos 60 dias, baseado no 

reajuste. Este Plano visa a reorganização das ações a serem desenvolvidas no 

período emergencial em que são necessárias medidas de prevenção à 

disseminação e propagação do novo Coronavírus. 

As orientações na rede social whatsapp seguem as recomendações da OMS 

sobre prevenção e sintomas do Covid-19. Até o momento, nenhum usuário/família 

foi contaminado pelo Coronavírus. O objetivo específico nesse mês foi enfatizar e 

despertar nos usuários/famílias a importância em seguir o isolamento social, pois o 

não cumprimento é um fator prejudicial para disseminar a doença. As orientações 

sobre cestas básicas, Auxílio Emergencial, CAD, Merenda em Casa, FGTS, Seguro-

desemprego, desmitificação de “fake news”, e outros seguem diariamente.  

Confeccionamos sacolas de TNT contendo os diários, iniciados pelos 

usuários e terminados pelas colaboradoras; ponteiras de lápis; quebra-cabeças com 

as fotos das atividades do SCFV e mensagens de prevenção no verso e máscaras 

em TNT com folha dupla. Acrescentamos 1 álcool em gel e sabonetes em barra para 

confecção de sabonetes líquidos, com a receita enviada para as famílias via 

whatsapp. A entrega das sacolas foi realizada no fim do mês de junho, com horários 

agendados, uma família por vez, uso obrigatório de máscaras, álcool em gel e 

canetas higienizadas no local.  

Os diários e ponteiras de lápis foram atividades pensadas para estimular os 

usuários a descrever o isolamento de maneira divertida. A sacola ecológica em TNT 

visa prevenir a contaminação cruzada, podendo ser reutilizada para compras no 

supermercado e evitando sacolas plásticas. A higienização do núcleo foi realizada 

pela orientadora social e facilitadora de oficinas, caso haja a necessidade de realizar 

o atendimento presencial com algum usuário/família.  

Segue abaixo a tabela de acompanhamento sobre o que as famílias têm 

demandado/recebido no decorrer do mês de junho: 
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Famílias Usuário Genitor/Responsável 
Cesta 
Básica 

Auxílio 
Emergencial 

Merenda em 
Casa 

1 Alexandre B. Faria Rosa Emanuelle   X   

2 
Amanda Vitória Souza de Oliveira         

Pedro Miguel Souza da Silva 
Daniela/Maria de Lourdes   X   

3 
Arthur Henrique da Silva                  

Frederico Henrique da Silva                  
Pedro Henrique Silva 

Danielle   X   

4 
Arthur Pablo                                       

Pedro Henrique Garcia Silva 
Flávia   X 

  

5 
Camily Vitória Araújo Alves                   
Carla Vitória Araújo Alves 

Carolina   X   

6 
Carolaine Vitoria Ferreira                     
Marcio Henrique Ferreira                      
Yasmimn Vitória Ferreira 

Silvia   
Não atende aos 

requisitos 
  

7 
Diego Henrique Silva Gonçalves - Diogo 

Miguel Silva Gonçalves - Yasmim 
Gabriela Silva Gonçalves 

Daniela   X   

8 Fernanda Alves Teixeira da Silva Bruna   X   

9 
Gabriel Henrique de Oliveira - Gabrielly 

Oliveira Gomes 
Silvanilda     

  

10 Gabriely Padilha dos Santos Ivanilde   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende 

aos requisitos 

mailto:infacape@infacape.org.br
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11 
Hygor Ferreira Rogério - Isabela Ferreira 

Rogério 
Juliana   

Não atende aos 
requisitos 

Não atende 
aos requisitos 

12 Kauã Henrique de Oliveira IJEPAM Casa Lar 3 Casa Lar 3 Casa Lar 3 

13 Kauã Rodrigues Pereira José Geraldo   X   

14 Lanna Beatriz Silva Santos Rosemar   X   

15 Larissa Apª Ferreira de Oliveira Maísa   X   

16 Maria Clara Melo Benedito Vânia   X   

17 Maria Isabel de Paula Pauly Daniel   X   

18 Matheus - Rhanna - Rhaniely  Sérgio   X   

19 Miguel Poppi dos Santos Naiara   
Não atende aos 

requisitos   

20 Mirela Cristine Pereira Silva Franciene   X   

21 Rafael Junior Martins dos Santos Sandra   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende 

aos requisitos 

22 Rafaeli Vitória Martins Silva Luzia   X   

23 Raiany Vitória de Melo Nuvem Naiane   
Não atende aos 

requisitos   

24 Suellen Silva de Brito Cristiana   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende 

aos requisitos 

25 Warley Alves Mageschi Leidiana   
Não atende aos 

requisitos 
Não atende 

aos requisitos 
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mailto:social@infacape.org.br
http://www.infacape.org.br/


  

 FUNDAÇÃO INFACAPE 
 Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

                                CNPJ 47.963.343/0001-15 
 

 

 

Rua Do Comércio nº 1482, CEP: 14400-660, Centro, Franca / SP – Tel.: (55) + 16 3722-0250. 
e-mail: infacape@infacape.org.br / social@infacape.org.br 

web site: www.infacape.org.br  

 

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 ECA e em situação de vivência de violência e/ou negligência. 

Contamos com o suporte do CRAS Centro na execução de oficinas; reuniões 

presenciais mensais para estudos de casos, inserções e desligamentos e contato 

telefônico sempre que necessário. Nesse semestre recebemos a visita da equipe do 

CRAS Centro 7 vezes no núcleo do SCFV e troca de informações diárias através da 

rede social (whatsapp) durante o período de isolamento social.  

 No início do ano a maioria das inserções sofreram alterações em razão do 

período escolar. Com a ocorrência do estado de calamidade pública e rompimento 

das atividades presenciais, não foram realizadas inserções desde o mês de março. 

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

frequências, buscando sanar o mais rapidamente possível essa demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esse semestre, observou-se como resultado positivo do trabalho: 

 Afirmação e empoderamento dos usuários sobre as Políticas Públicas, quais são 

seus direitos e de que forma os garantir;  

 Sentimento de pertencimento dos usuários ao núcleo e o trabalho desenvolvido 

no SCFV; 

ÓRGÃO EXECUTOR: Instituição 
Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

PROGRAMA: Proteção Social 
Básica 

PROCESSO:  006/2019 
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1° 
SEM 2020 

Descrição do 
Serviço 

Público 
Alvo 

Nº de Atendidos  

MÊS / 
ATIVIDADE 

Jan Fev 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 

48 41 39 39 39 39 
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 Participação no território através de oficinas nas praças do bairro e visitas 

técnicas ao Ginásio Poliesportivo; 

 Estimulo da convivência social e afirmação dos vínculos comunitários; 

 Em razão do isolamento social, houve proximidade das famílias e o SCFV, assim 

como a inserção e encaminhamento em programas de transferência de renda, 

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

 Articulação entre SCFV, Entidade, CRAS Centro, Secretaria de Ação Social e 

encaminhamentos para toda a rede socioassistencial.  

Outro fator positivo foi a proximidade entre o SCFV e a Mantenedora, que 

esteve sempre a par das situações de vulnerabilidades, buscando formas de sanar 

ou reduzir as questões vividas pelas famílias, especialmente no período de 

calamidade pública, onde essas questões se tornaram ainda mais evidentes.  

 Embora as atividades presenciais estivessem interrompidas, o trabalho de 

atendimento/acompanhamento e suporte às famílias continuou sendo desenvolvido, 

adaptando às necessidades exigidas pelo momento, realizado de forma sistemática 

e individualizada, buscando amenizar as vulnerabilidades já existentes e agravadas 

pelo isolamento social. A avaliação com os usuários ocorreu de maneira processual 

e contínua, sendo feita de forma oral e diária.   
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4.2 Recursos Humanos envolvidos: 

Equipe atuante de janeiro a maio de 2020: 
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Equipe atuante em junho, conforme plano de trabalho emergencial de combate ao Covid-19: 
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  A quantidade de colaboradores da equipe foi suficiente para atender 

acertadamente a demanda, não havendo necessidade de contratação até o 

momento. Como as atividades presenciais foram interrompidas, a redução de 

equipe, atuante a partir do plano de trabalho emergencial, não interferiu na 

qualidade do atendimento.  

 As reuniões de equipe foram quinzenais e reuniões mensais com a referente 

técnica para estudo de casos. O plano de atividades foi realizado bimestralmente, 

salvos alguns temas que demandam um pouco mais de tempo para serem 

desenvolvidos.  

 Em razão da suspensão de atividades presenciais, não foram realizadas 

atividades de formação continuada para os envolvidos no trabalho, assim como as 

reuniões, palestras e atividades com a equipe foram canceladas. 

 

4.3 Registrar como os usuários e famílias participam do planejamento, 

execução e avaliação das atividades e ações desenvolvidas:   

Durante o semestre, o CRAS Centro realizou apenas uma reunião com as 

famílias, onde notamos boa participação e avaliação positiva do trabalho 

desenvolvido no SCFV. As visitas domiciliares foram realizadas conforme demanda 

e necessidade.  

Foram trabalhados os três eixos fundamentais: participação no território, 

direito de ser e convivência social. Os eixos se desenvolveram através dos 

percursos ludicidade, políticas públicas e SUAS. Houveram 13 inserções e 14 

desligamentos, que se deram por motivos de mudança de bairro, inserção no 

mercado de trabalho e infrequência.  

Encaminhamentos realizados:  

 Saúde: UBS – Jd. Guanabara.                          

 Jurídico: Defensoria Pública  

 Unidade estatal: CRAS Centro, CREAS e PAT. 

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

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

 Benefícios, programas/projetos acessados:   

CadÚnico; 

Programa Bolsa Família; 

Auxílio Emergencial; 

Merenda em Casa; 

Tarifa Social; 

Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal; 

Programa Jovem Aprendiz; 

Acessuas. 

Durante o período de isolamento social, o acompanhamento das famílias foi 

realizado em grande parte pelo SCFV, que repassou as informações para o CRAS 

Centro. A planilha de acompanhamento sobre o que as famílias haviam demandado 

e recebido também foram compartilhadas e atualizadas por ambos. 
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5. DEMONSTRATIVO FÍSICO DOS RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS 
 

Despesas MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL 
PRÓPRIOS 

CONTRAPARTIDA 

Pessoal/RH contratado 44.535,48    

Serviços de Terceiros – Pessoas Físicas/Jurídicas – Contrato 

Temporário 
 

   

Lanche/Gêneros Alimentícios 3.749,32    

Material de Limpeza/Higiene 195,56    

Material Educativo/Esportivo     

Material Didático/Pedagógico 218,70    

Cama, Mesa e Banho     

Material de Copa e Cozinha 120,00    

Gás Engarrafado     

Combustível/Lubrificantes Automotivos     

Material de Expediente e Processamento de Dados 139,50    

Serviços de Terceiros – Água, Esgoto, Energia Elétrica, 

Comunicação 
2.498,68 

   

Serviços de Terceiros – Manutenção e Conservação de 

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Bens Móveis 
266,00 

   

Equipamentos e Material Permanente     

Outros - Especificar     

TOTAL 51.723,24    
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Relação de Despesas - Bens Móveis/Equipamentos Adquiridos com Recursos Públicos - 2019 

Natureza das Despesas 

– Equipamentos e Bens 

Móveis Adquiridos 

Quantidade 

Data do 

Documento 

Fiscal 

N° do 
Documento 

Fiscal 
Fornecedor 

Valor Total da 

Despesa 

Sem movimento - - - - - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL      

 

OBS.: A planilha deverá ser encaminhada com papel timbrado da entidade, devidamente assinada pelo presidente e coordenador técnico e 

financeiro, todos os meses em que ocorrer aquisição de bens móveis ou equipamentos com recursos públicos.
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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 e Avaliação solicitou uma avaliação de como foi 

desenvolvido o trabalho durante a pandemia e se colocaram à disposição da 

entidade sempre que houve necessidade. A equipe técnica do CRAS Centro realizou 

sete visitas no decorrer do semestre, sendo para reuniões de estudo de casos e 

para realizar oficinas com os usuários. A Sede Mantenedora manteve contato 

telefônico diário e contato pessoal quando necessário, atendendo às necessidades 

da equipe.  

 

O CREAS enviou relatórios sobre as duas famílias em acompanhamento, 

contendo o nome do técnico responsável e nos mantendo informados sobre a 

situação das mesmas. Embora não houvessem atendimentos presenciais, o IJEPAM 

forneceu informações sobre o usuário em acolhimento institucional, mantendo a 

entidade a par. 

 

O acompanhamento do CRAS Centro foi positivo, tanto aos usuários e 

famílias quanto para suporte a equipe do SCFV. Manteve contato telefônico sempre 

que necessário, visitas presenciais para execução de oficinas, reuniões de famílias, 

visitas domiciliares quando solicitadas e contatos presenciais mensais. 

 

Portanto, afirmamos que a articulação entre o SCFV INFACAPE e os órgãos 

citados contribuíram para que o trabalho desenvolvido durante o semestre fosse 

eficiente e apresentasse o resultado positivo que alcançamos. No decorrer do 

semestre, buscamos fortalecer os vínculos familiares e comunitários, contribuindo 

para prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de 

potencialidades. 

 

mailto:infacape@infacape.org.br
mailto:social@infacape.org.br
http://www.infacape.org.br/


  

 FUNDAÇÃO INFACAPE 
 Instituição Família Cavalheiro Caetano Petráglia 

                                CNPJ 47.963.343/0001-15 
 

 

 

Rua Do Comércio nº 1482, CEP: 14400-660, Centro, Franca / SP – Tel.: (55) + 16 3722-0250. 
e-mail: infacape@infacape.org.br / social@infacape.org.br 

web site: www.infacape.org.br  

 

O registro fotográfico das atividades e ações segue em anexo. 

 

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

esclarecimentos. 

  

 

 
 
 

Franca, 30 de junho de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

__________________________________          _______________________________ 

Jerônimo Mariano de Souza   Neiva Marques de Sousa Nalini 

  Presidente da INFACAPE   Assistente Social 

CRESS SP 12.785 
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