RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017

EPV1 – ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA 1 - UNIDADE VILA PALMEIRAS
1. SCFV PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS
Objetivos alcançados;
Avaliando os resultados das ações realizadas e as avaliações com os usuários concluímos que o
Serviço contribuiu para o desenvolvimento das potencialidades dos usuários, promoveu a autonomia
no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliou o acesso aos direitos, a convivência familiar e o
exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às situações de risco pessoal e social das
crianças e adolescentes, tornando-se referência na comunidade onde atuamos. O Serviço também:






Complementou as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Assegurou espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitou a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimulou o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciou sua formação cidadã;
Estimulou a participação na vida pública do território e desenvolveu competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Contribuiu para a inserção, reinserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema
educacional.

Público atendido: metas 2017, usuários atendidos em 2017 e critérios adotados para
inserção dos usuários
Público Atendido

Nº de usuários

Metas 2017

60

Usuários atendidos em 2017

60

Formas de Acesso

Nº de usuários

Procura espontânea

36

CRAS e DAS

8

Busca ativa
Referenciamento de outros serviços da rede
Socioassistencial

5
10

Referenciamento das demais políticas

0

CREAS

0

Órgãos de defesa de direitos

0

Alta complexidade

0

Vara da Infância e Juventude

1

Conselho Tutelar

0

Transferência de outro Serviço de Acolhimento

0

Casa Betel

0

Serviço de Abordagem Social de Rua

0

Polícia Militar

0

Policia Civil

0

1

Guarda Municipal

0

Espontâneo

0

Outros: especificar:

-

Critérios adotados para inserção dos usuários:

Recursos humanos envolvidos
Nome

Escolaridade

Formação

Função

Cargo

Carmen Lucia
A.F. Martines

Superior

Psicopedagoga

Coordenadora
Tecnica

Coordenadora
Técnica

Rosangela
Maria Turra

Superior

Pedagoga

Pedagoga

Pedagoga

Ruth de
Almeida Coelho

Superior

Serviço Social

Assistente
Social

Assistente
Social

Silvia Milan
Rolim

Superior

Educação Física

Educadora

Educadora

Juliana Lodder
M. dos Santos

Superior

Educação Física

Educadora
Social

Educadora
Social

Agda Christie
de Souza

Superior

Artes Cênicas

Arte-educadora

Arte-educadora

Carlos Alberto
da Silva

Ensino
Médio

Educador de
informática

Educador de
Informática

Tiago Mulato de
Carvalho

Superior

Educação Física

Educador de
esportes

Educador de
Esportes

Arthur Squarisi
de Carvalho

Superior

Educação físical

Educador Judô

Educador Judô

Elisa Tami Ito

Ensino
médio

Técnico

Assistente
Adm/Fin

Assistente
Adm/Fin

Superior

Gestão
financeira

Analista
financeira

Analista
financeira

Raquel Caproni
Ramos
Maria José de
Paula

Ensino
Médio

Cozinheira

Cozinheira

Daiane Dias
Pinto

Ensino
médio

Serviços gerais

Serviços
Gerais

Carga
Horária
Semanal

Regime
trabalhista

40
horas

CLT

40
horas

CLT

30
horas

CLT

40
horas

CLT

40
horas

CLT

04
horas

MEI

04
horas

MEI

08
horas

MEI

04
horas

MEI

44
horas

CLT

44
horas

CLT

44
horas

CLT

44
horas

CLT
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Daniel Miguel
dos Santos

Ensino
Médio

Jardineiro

Jardineiro

44
horas

CLT

Infraestrutura física utilizada para a execução dos serviços, programas, projetos ou
benefícios socioassistenciais;
4 Salas de atividades para oficinas socioeducativas (Arte-educação, Artes Corporais, Informática e
um múlti-uso)
1 Sala de atendimento social
1 Sala para a Coordenação Técnica e Pedagógica
4 WCs, sendo 1 para pessoas com necessidades especiais
1 Refeitório, cozinha e dispensa para alimentos
1 Biblioteca e 1 Brinquedoteca
1 Pátio, quadra e campo de futebol

Abrangência territorial:
A EPV I está localizada no Bairro Vila Palmeiras, próxima ao Aeroporto de Viracopos. A Vila Palmeiras,
está localizada na região Sul de Campinas, considerada a mais populosa da cidade, com alta
concentração de tráfico de drogas, alto índice de violência, grande número de dependentes químicos,
catadores de lixo, desemprego, situações de negligência e diversas de violência, de pobreza e evasão
escolar. Foram atendidas no serviço, crianças e adolescentes dos bairros: Vila Palmeiras, Jd.
Fernanda, Jd. Marisa, Jd. São Domingos e Campo Belo I.
b.6) demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social fomentou,
incentivou e qualificou a participação dos usuários e estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação;
Fomentamos e incentivamos a participação dos usuários no SCFV oferecendo uma grade de oficinas
que fosse de interesse dos usuários, que nos possibilitasse atingir os objetivos propostos no Serviço
e desenvolvesse habilidades socioemocionais que fortalecessem os vínculos familiares e gerassem
transformações positivas em suas vidas.
Além das Oficinas socioeducativas, os usuários receberam diariamente, uma alimentação saudável e
nutritiva incluindo café da manhã e almoço. Diariamente também todos os usuários participaram na
roda inicial das atividades de uma prática de 15 minutos de yoga e meditação, visando promover o
bem estar e o equilíbrio das emoções ampliando a capacidade de concentração e novos
aprendizados.
O Serviço Social, também desenvolveu junto às famílias dos usuários, o Projeto “Qualidade de Vida
na Família”, que teve como objetivo: estimular a construção da qualidade de vida das famílias e
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, social e comunitário, através de
oficinas de yoga, palestras sobre relacionamento e planejamento familiar, saúde, educação dos
filhos, autoconhecimento e mercado de trabalho. Oferecemos também um curso de informática e
inclusão digital. Segue abaixo a grade semanal das oficinas realizadas com as crianças e
adolescentes de 06 a 14 anos.
TURMAS

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

CRIANÇAS

Descobrir-se
Brincando

Educarte

Corpo em
Movimento

Contação de
Histórias e
Jogos

Judô e
Brinquedoteca

06 A 10 ANOS

3

Educativos
ADOLESCENTES

Futebol

11 A 14 ANOS

de 11 a 12
anos

TURMA 1
ADOLESCENTES
11 A 14 ANOS

Vôlei

Convivendo

Informática

Dança

Futebol
de 13 a 14
anos

Corpo em
Movimento

Vôlei

Corpo em
Movimento

Judô

TURMA 2

Realizamos alguns eventos e passeios socioeducativos:








Amistosos de Futebol com outras ONGs, como: CEPROMM, Grupo Primavera, Padre
Haroldo
Campeonato interno de Futebol
Festival de xadrez integrando as famílias
Festival de Judô – Evento que fez parte da Virada Esportiva de Campinas
Visita ao Planetário e Museu do Largo do Café
Graduação e formatura do Judô
Confraternização de Natal

O monitoramento das atividades e o desenvolvimento dos usuários foram monitorados através de:





Acompanhamento diário da frequência
Rodas diárias de reflexão após a realização de cada oficina
Produções didáticas dos usuários durante as oficinas
Semestralmente, em julho e em dezembro todos os usuários e seus familiares avaliam e
fazem sugestões sobre o Serviço através de um formulário de avaliação on-line

Demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social
realizou a articulação em rede
Instituição/Órgão
Proteção Social Básica
Proteção Social Especial de Média
Complexidade
Proteção Social Especial de Alta
Complexidade
CSAC
CMAS / comissões
CMDCA / comissões
CMI / comissões

Natureza da Interface
Reuniões Interestoriais, Reuniões Re-ordenamento,
Ação 18 de Maio no Território
Estudo de caso

Periodicidade
Mensal
3 vezes durante o ano

Não houve
Monitoramentos coletivos e Individuais

Semestral

Não Houve

Não houve

18 de Maio e VDCCA
Não houve

Abril e Maio / Mensal
Não houve

Monitoramento de famílias e crianças em atendimento
Psicológico no Posto de Saúde. Caps e Clínica
Psicologia UNIP
Reuniões Intersetoriais

Mensal

Habitação

Reuniões Intersetoriais

Mensal

Educação

Reuniões Intersetoriais

Mensal

Saúde
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Estudo de Caso
Divulgação das atividades do Serviço
Esporte e lazer

Reunião para participar da Virada Esportiva

Cultura
Alimentação escolar da SME

Vara da Infância e da Juventude

Mensal

Reuniões Intersetoriais
Parceria Programa de Alimentção Escolar – CEASA,
Acompanhamento nutricionista, capacitação da Equipe,
recebimento de alimentos e cardápio

Fóruns intersetoriais

Não houve
Encaminhamento de crianças e adolescentes que estão
fora da escola, relatório de acompanhamento de
adolescente reintegrada à família
Acompanhamento e monitoramento

Ministério Público

Prestação de Contas - SICAP

Defensoria Pública

Não houve

Conselho Tutelar

Conferências

Reuniões Intersetoriais
Divulgação das Atividades do Serviço
Participação na Comissão de Preparação da
Conferência e na Conferência da Assistência Social

Outros: especifique

Atividades/Estratégias Metodológicas
Desenvolvidas
• Realizar acolhimentos, orientação e
encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da
comunidade (encaminhar para SIGM)

Periodicidade
6 horas/dia

Realizar encontros e oficinas com famílias Encontros
dos usuários e comunidade promovendo a bimestrais 3h
convivência e fortalecimento de vínculo.
Oficinas
semanais 1h a

Mensal

Anual
Conforme a
necessidade
Mensal/ Semestral
Semestral
-

-

Estratégias metodológicas: atividade/estratégias
periodicidade e resultados/impactos alcançados

Recebimentos:
Semanal
Visitas nutricionista:
Mensal
Capacitações:
Semestrais
Não houve

Não houve

Encaminhamento de Relatórios, acompanhamento e
monitoramento

Rede social (associação de
moradores, igrejas, fóruns, ...)

Julho e agosto

metodológicas

desenvolvidas,

Resultados/Impactos Alcançados
Durante o ano o Serviço atendeu
60usuários por mês, mantendo-se na
meta de atendimento.
Foram realizados 90 acolhimentos e
825 atendimentos o que possibilitou o
aumento do acesso aos serviços
socioassistenciais com plena
informação sobre seus
direitos e deveres. Foram
encaminhados à rede de serviços 3
famílias, realizadas 10 reuniões de
discussão de casos e 20 reuniões
com a rede, que fortaleceu o trabalho
no território.
Durante o ano o Serviço realizou 4
Encontros Bimestrais com as famílias
dos usuários, visando o
reconhecimento de suas capacidades
e potencialidades para a construção
do seu projeto de vida, melhora da
autoestima e fortalecimento de
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2h

vínculos familiares e comunitários,
totalizando a participação de 140
famílias. O que nos mostra em
Curso 2x/sem
relação as metas pactuadas o desafio
(2h)
que temos para conseguir ampliar a
participação das famílias nas ações
do Serviço.
Mensal:
4
horas
Durante todo o ano, além de
• Realizar atividades sobre: Direitos
Palestras onde estes temas foram
humanos e sociais, participação social,
abordados, as oficinas semanais
sexualidade,drogas, prevenção à violência
também abordaram as temáticas com
com os usuários e famílias
os diversos ciclos de faixa etária,
possibilitando o acesso de 60
usuários as informações promovendo
a proteção de seus direitos.
Semanal: 4
Durante todo o ano realizamos uma
• Realizar busca ativa e visitas
média de 30 buscas ativas e 15
horas
domiciliares.
visitas mensais, visando o
conhecimento da realidade das
famílias atendidas no serviço, o
motivo da ausência nas atividades e
mudanças no comportamento dos
usuários. Esta ação possibilitou a
proximidade do serviço às famílias
reduzindo e prevenção de situações
de isolamento e risco social.
Diário
Todos os usuários puderam escolher
• Permitir que os usuários escolham
as atividades onde participaram.
suas atividades e que possam expressar
Avaliação sua opinião sobre a mesma e dar
semestral
Resultando na seguinte avaliação:
sugestões. Realizar avaliação geral das
89,85% consideraram o trabalho
atividades
realizado no Serviço como ótimo.
94,92% dos usuários disseram que o
trabalho ajudou a melhorar o seu
comportamento.
Consideramos este resultado muito
positivo, pois demonstra melhoria na
qualidade de vida dos usuários,
estimulando-os a continuarem no
serviço, construindo seu projeto de
vida.
Diário: 4 horas
Durante o ano, foram ofertadas aos
• Realizar atividades socioeducativas
usuários 15 oficinas no campo da
realizando após todas as aulas uma roda
arte, do esporte, da educação,
de reflexão sobre valores humanos e
autoconhecimento, saúde e bem
cidadania.
estar, profissionalização,tecnologia,
valores humanos e cidadania, o que
possibilitou há 60crianças e
adolescentes ampliarem a sua
capacidade de conviver em grupo,
administrar conflitos por meio do
diálogo, compartilhando outros modos
de pensar e agir, contribuindo para a
redução da ocorrência de
vulnerabilidades
Conforme
a
Devido ao alto custo com transporte,
• Realizar passeios culturais, esportivos e
disponibilidade não pudemos realizar muitas ações
educativos com os usuários.
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de recursos

Realizar eventos comemorativos,
esportivos e culturais que promovam a
integração dos usuários, da sua família e
comunidade.

Semestral: 4
horas

externas. Participamos do Evento de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual da Criança e do Adolescente,
Campeonatos Externos de Futebol.
Tais ações contribuíram para a
melhoria da qualidade de vida dos
usuários e suas famílias,
possibilitando também a ampliação do
universo informacional dos
participantes.
Realizamos:
Amistosos de Futebol: 5
Campeonato Interno de Futebol: 1
Festival de Judô: 1
Graduação Judô: 1
Vivências de Integração
Intergeracional:4
Uso do Espaço da Eufraten pela
equipe do Cadastro Social para
cadastro do SIGM: 1
A realização das ações acima,
resultaram na
Integração e fortalecimento dos
vínculos do Serviço com as famílias
atendidas e comunidade,
Ampliando as possibilidades de
aprendizagem e estímulo de
habilidades.

2. SCFV – CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSIVO E INTERGERACIONAL
Objetivos alcançados;
Avaliando os resultados das ações realizadas e as avaliações com os usuários concluímos que o
Serviço contribuiu para o desenvolvimento das potencialidades dos usuários em seus diversos ciclos
de faixa etária promoveu a autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliou o acesso
aos direitos, a convivência familiar e o exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às
situações de risco pessoal e social das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, tornando-se
referência na comunidade onde atuamos. O Serviço também:







Complementou as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Assegurou espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitou a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimulou o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciou sua formação cidadã;
Estimulou a participação na vida pública do território e desenvolveu competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Contribuiu para a inserção, reinserção e permanência das crianças, adolescentes e jovens no
sistema educacional;
Possibilitou o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e
desenvolveu conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas
para o primeiro emprego.

Público atendido: metas 2017, usuários atendidos em 2017 e critérios adotados para
inserção dos usuários
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Público Atendido

Nº de usuários

Metas 2017

210

Usuários atendidos em 2017

233

Critérios adotados para inserção dos usuários:

Recursos humanos envolvidos
Nome

Escolaridade

Formação

Função

Cargo

Carmen Lucia
A.F. Martines

Superior

Psicopedagoga

Coordenadora
Tecnica

Coordenadora
Técnica

Rosangela
Maria Turra

Superior

Pedagoga

Pedagoga

Pedagoga

Ruth de
Almeida Coelho

Superior

Serviço Social

Assistente
Social

Assistente
Social

Silvia Milan
Rolim

Superior

Educação Física

Educadora

Educadora

Juliana Lodder
M. dos Santos

Superior

Educação Física

Educadora
Social

Educadora
Social

Agda Christie
de Souza

Superior

Artes Cênicas

Arte-educadora

Arte-educadora

Carlos Alberto
da Silva

Ensino
Médio

Educador de
informática

Educador de
Informática

Tiago Mulato de
Carvalho

Superior

Educação Física

Educador de
esportes

Educador de
Esportes

Arthur Squarisi
de Carvalho

Superior

Educação físical

Educador Judô

Educador Judô

Elisa Tami Ito

Ensino
médio

Técnico

Assistente
Adm/Fin

Assistente
Adm/Fin

Superior

Gestão
financeira

Analista
financeira

Analista
financeira

Raquel Caproni
Ramos
Maria José de
Paula

Ensino
Médio

Cozinheira

Cozinheira

Daiane Dias
Pinto

Ensino
médio

Serviços gerais

Serviços
Gerais

Carga
Horária
Semanal

Regime
trabalhista

40
horas

CLT

40
horas

CLT

30
horas

CLT

40
horas

CLT

40
horas

CLT

04
horas

MEI

04
horas

MEI

08
horas

MEI

04
horas

MEI

44
horas

CLT

44
horas

CLT

44
horas

CLT

44
horas

CLT
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Daniel Miguel
dos Santos

Ensino
Médio

Jardineiro

Jardineiro

44
horas

CLT

Infraestrutura física utilizada para a execução dos serviços, programas, projetos ou
benefícios socioassistenciais;
4 Salas de atividades para oficinas socioeducativas (Arte-educação, Artes Corporais, Informática e
um múlti-uso)
1 Sala de atendimento social
1 Sala para a Coordenação Técnica e Pedagógica
4 WCs, sendo 1 para pessoas com necessidades especiais
1 Refeitório, cozinha e dispensa para alimentos
1 Biblioteca e 1 Brinquedoteca
1 Pátioe campo de futebol

Abrangência territorial:
A EPV I está localizada no Bairro Vila Palmeiras, próxima ao Aeroporto de Viracopos. A Vila Palmeiras,
está localizada na região Sul de Campinas, considerada a mais populosa da cidade, com alta
concentração de tráfico de drogas, alto índice de violência, grande número de dependentes químicos,
catadores de lixo, desemprego, situações de negligência e diversas de violência, de pobreza e evasão
escolar. Foram atendidas no serviço, crianças e adolescentes dos bairros: Vila Palmeiras, Jd.
Fernanda, Jd. Marisa, Jd. São Domingos e Campo Belo I.
Demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social fomentou, incentivou e
qualificou a participação dos usuários e estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de
execução de suas atividades, monitoramento e avaliação;
Fomentamos e incentivamos a participação dos usuários no SCFV oferecendo uma grade de oficinas
que fosse de interesse dos usuários, que nos possibilitasse atingir os objetivos propostos no Serviço
e desenvolvesse habilidades socioemocionais que fortalecessem os vínculos familiares gerassem
transformações positivas na vida dos usuários.
Além das Oficinas socioeducativas, os usuários receberam diariamente, lanche após as oficinas.
Diariamente também todos os usuários participaram na roda inicial das atividades de uma prática de
15 minutos de yoga e meditação, visando promover o bem estar e o equilíbrio das emoções
ampliando a capacidade de concentração e novos aprendizados.
O Serviço Social, também desenvolveu junto às famílias dos usuários, o Projeto “Qualidade de Vida
na Família”, que teve como objetivo: estimular a construção da qualidade de vida das famílias e
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, social e comunitário, através de
oficinas de yoga, palestras sobre relacionamento e planejamento familiar, saúde, educação dos
filhos, autoconhecimento e mercado de trabalho.
Segue abaixo a grade semanal das oficinas realizadas com as crianças e adolescentes de 06 a 14
anos, jovens, adultos e idosos:
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TURMAS
TARDE

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

CRIANÇAS

Descobrirse
Brincando

Educarte

Futebol

Ballet

Corpo em
Movimento

Vôlei

Vivenciando
Esportes

Corpo em
Movimento

06 A 10
ANOS

SEXTA

SÁB.

Autoconhecimento

Turma 1
CRIANÇAS
06 A 10
ANOS

Futebol

Xadrez

de 13 a 14
anos

Turma 2
PMT –
Prep.
Mundo
do
Trabalho

JOVENSDE
15 A 24
ANOS

ADULTOS E
IDOSOS

Informática

Futebol

Vôlei

Judô

Informática e
Cidadania

Yoga

Yoga

Realizamos alguns eventos e passeios socioeducativos:
 Amistosos de Futebol com outras ONGs, como: CEPROMM, Grupo Primavera, Padre
Haroldo
 Campeonato interno de Futebol
 Festival de xadrez integrando as famílias
 Festival de Judô – Evento que fez parte da Virada Esportiva de Campinas
 Formatura Oficinas de Preparação para o Mercado de Trabalho
 Formatura Oficina de Informática e Inclusão Digital
 Participação no Evento Royal Jovem no Hotel Royal Palm Plazza
 Graduação e Formatura do Judô
 Confraternização de Natal
O monitoramento das atividades e o desenvolvimento dos usuários foram monitorados através de:





Acompanhamento diário da frequência
Rodas diárias de reflexão após a realização de cada oficina
Produções didáticas dos usuários durante as oficinas
Semestralmente, em julho e em dezembro todos os usuários e seus familiares avaliam e
fazem sugestões sobre o Serviço através de um formulário de avaliação on-line

Demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social
realizou a articulação em rede
Instituição/Órgão
Proteção Social Básica

Proteção Social Especial de Média Complexidade
Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Natureza da Interface
Reuniões Interestoriais, Reuniões Reordenamento, Ação 18 de Maio no
Território
Estudo de caso
Reunião de Estudo de caso para
acolhimento de crianças e adolescentes
no Serviço

Periodicidade
Mensal

3 vezes
durante o ano
3 vezes durante o
ano
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CSAC

Monitoramentos coletivos e Individuais

Semestral

Não Houve

Não houve

18 de Maio e VDCCA

Abril e Maio /
Mensal
Não houve

CMAS / comissões
CMDCA / comissões
CMI / comissões

Não houve
Monitoramento de famílias e crianças
em atendimento Psicológico no Posto de
Saúde. Caps e Clínica Psicologia UNIP
Reuniões Intersetoriais

Mensal

Habitação

Reuniões Intersetoriais

Mensal

Educação

Reuniões Intersetoriais
Estudo de Caso
Divulgação das atividades do Serviço

Mensal

Reunião para participar da Virada
Esportiva

Julho e
agosto

Reuniões Intersetoriais

Mensal

Saúde

Esporte e lazer
Cultura
Alimentação escolar da SME

Não houve

Não houve

Fóruns intersetoriais

Não houve

Não houve

Vara da Infância e da Juventude

Encaminhamento de crianças e
adolescentes que estão fora da escola,
relatório de acompanhamento de
adolescente reintegrada à família
Acompanhamento e monitoramento

Mensal

Ministério Público

Não houve

Não houve

Defensoria Pública

Não houve

Não houve

Conselho Tutelar

Não houve

Não houve

Reuniões Intersetoriais
Divulgação das Atividades do Serviço

Mensal/
Semestral

Conferências

Participação na Comissão de
Preparação da Conferência e na
Conferência da Assistência Social

Semestral

Outros: especifique: SESC Programa Mesa Brasil

Recebimento de doação de frutas,
iogurte, bolacha, pães para lanche

Semanal

Outros: especifique: CEPAT – Centro Público de Apoio ao
Trabalhador

Divulgação e encaminhamento para
vagas de emprego, Capacitação e
emissão de Carteira de Trabalho

Semanal /
Semestral

Rede social (associação de moradores, igrejas, fóruns, ...)

Estratégias metodológicas: atividade/estratégias
periodicidade e resultados/impactos alcançados

metodológicas

desenvolvidas,

Atividades/Estratégias metodológicas
desenvolvidas

Periodicidade

Resultados/Impactos alcançados

Realizar acolhimentos, orientação e
encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da comunidade
(encaminhar para SIGM).

6 horas/dia

Durante o ano o Serviço atendeu uma
média de 233 usuários por mês,
ultrapassando a meta pactuada de 210
Foram realizados 396 acolhimentos e
1325atendimentos o que possibilitou o
aumento do acesso aos serviços
socioassistenciais com plena
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Realizar encontros e oficinas com famílias
dos usuários e comunidade promovendo a
convivência e fortalecimento de vínculo.

Encontros
bimestrais 3h
Oficinas
semanais 1h a
2h
Curso 2x/sem
(2h)

Realizar atividades sobre: Direitos humanos
e sociais, participação social,
sexualidade,drogas, prevenção à violência
com os usuários e famílias.

Mensal: 4
horas

Realizar busca ativa e visitas domiciliares.

Semanal: 4
horas

Permitir que os usuários escolham suas
atividades e que possam expressar sua
opinião sobre a mesma e dar sugestões.
Realizar avaliação geral das atividades.

Diário
Avaliação semestral

informação sobre seus
direitos e deveres. Foram
encaminhados à rede de serviços 6
famílias, realizadas 05 reuniões de
discussão de casos e 20 reuniões com
a rede, que fortaleceu o trabalho no
território.
Durante o ano o Serviço realizou 4
Encontros Bimestrais com as famílias
dos usuários, visando o
reconhecimento de suas capacidades e
potencialidades para a construção do
seu projeto de vida, melhora da
autoestima e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, totalizando a
participação de 140 famílias. O que nos
mostra em relação as metas pactuadas
o desafio que temos para conseguir
ampliar a participação das famílias nas
ações do Serviço.
Durante todo o ano, além de Palestras
onde estes temas foram abordados, as
oficinas semanais também abordaram
as temáticas com os diversos ciclos de
faixa etária, possibilitando o acesso de
233 usuários as informações
promovendo a proteção de seus
direitos.
Durante todo o ano realizamos uma
média de 55 buscas ativas e 13 visitas
mensais, visando o conhecimento da
realidade das famílias atendidas no
serviço, o motivo da ausência nas
atividades e mudanças no
comportamento dos usuários. Esta
ação possibilitou a proximidade do
serviço às famílias reduzindo e
prevenção de situações de isolamento
e risco social.
Todos os usuários puderam escolher as
atividades onde participaram.
Resultando na seguinte avaliação:
89,85% consideraram o trabalho
realizado no Serviço como ótimo.
94,92% dos usuários disseram que o
trabalho ajudou a melhorar o seu
comportamento.
Consideramos este resultado muito
positivo, pois demonstra melhoria na
qualidade de vida dos usuários,
estimulando-os a continuarem no
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serviço, construindo seu projeto de
vida.
Realizar atividades socioeducativas
realizando após todas as aulas uma roda de
reflexão sobre valores humanos e cidadania.

Diário: 4 horas

Realizar passeios culturais, esportivos e
educativos com os usuários.

Conforme a
disponibilidade
de recursos

Realizar eventos comemorativos, esportivos
e culturais que promovam a integração dos
usuários, da sua família e comunidade.

Semestral: 4
horas

Durante o ano, foram ofertadas aos
usuários 16 oficinas no campo da arte,
do esporte, da educação,
autoconhecimento, saúde e bem estar,
profissionalização,tecnologia, valores
humanos e cidadania, o que possibilitou
há 233 pessoas ampliarem a sua
capacidade de conviver em grupo,
administrar conflitos por meio do
diálogo, compartilhando outros modos
de pensar e agir, contribuindo para a
redução da ocorrência de
vulnerabilidades.
Devido ao alto custo com transporte,
não pudemos realizar muitas ações
externas. Participamos do Evento de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual da Criança e do Adolescente,
Campeonatos Externos de Futebol,
Planetário e visita ao Parque Portugal e
do Royal Jovem – Evento de
Profissionalização promovido pelo Hotel
Royal Palm. Tais ações contribuíram
para a melhoria da qualidade de vida
dos usuários e suas famílias,
possibilitando também a ampliação do
universo informacional dos
participantes.
Realizamos:
Amistosos de Futebol: 5
Campeonato Interno de Futebol: 1
Festival de Judô: 1
Graduação Judô: 1
Formaturas Oficinas
Profissionalizantes: 7
Vivências de Integração
Intergeracional:4
Uso do Espaço da Eufraten pela equipe
do Cadastro Social para cadastro do
SIGM: 1
A realização das ações acima,
resultaram na
Integração e fortalecimento dos
vínculos do Serviço com as famílias
atendidas e comunidade,
Ampliando as possibilidades de
aprendizagem e estímulo de
habilidades.
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Fonte de recursos financeiros;
- PMC-Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar
- PMC-Secretaria Municipal de Esporte e Laser – FIEC
- Doações pessoa física e jurídica
- Captação de recursos
- Parcerias
- Nota Fiscal Paulista
- Eventos (feiras, bazares, lasanhada, feijoada, dentre outros)

Recurso financeiro utilizado.
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM 2017 –RECURSO PÚBLICO
FOLHA DE PAGAMENTO
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

MATERIAL DE CONSUMO
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

SERVIÇOS
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

ENCARGOS/BENEFICIOS
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

Coord.Técnico

39.034,03 Combustivel

6.071,50

Man.Software

20.971,39

Aux.Alim.

6.362,11

Ass. Social

29.603,02 Gás e outros

1.900,80

Oficineiros

21.747,03

Aux.Ref.

8.322,19

Pedagoga

4.345,58 Mat. Manutenção

7.222,99 Mon.Segurança

1.376,77 Aux.Transp.

19.309,74

3.866,10 DARF-IRRF

4.507,27

Prov.Férias

7.286,84

Educador

27.380.02 Mat.expediente

4.229,38 Contabilidade

Assist.Adm/Fin

40.088,24 Mat.limpeza

4.990,34 Energis Elétrica
Telecomunicaçõe
3.048,70 s

Aux.Adm

8.608,06 Gênero aliment

Cozinheira

16.838,01 Mat.oficinas

Serv. Gerais

12.512,61

5.407,32 Prov.13ºe enc

19.411,72

FGTS

18.262,33

450,00 INSS

17.679,87

465,19 Água Esgoto
Vale transporte
Outros serviços

3.165,47 PIS-Pasep
Vale transporte

SUBTOTAL

R$
178.410,20

SUBTOTAL

R$27.928,89 SUBTOTAL

TOTAL GERAL

Seg.Vida
R$
SUBTOTAL
56.984,09

2.258,65
2.760,70
746,21
R$
106.907,74

R$ 391.622,09

TIPO
DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO,
ENCARGOS E BENEFÍCIOS

RECURSO PÚBLICO

RECURSO PRÓPRIO

TOTAL

285.317,94

41.693,90

327.011,84

MATERIAIS E SUPRIMENTOS

27.928,89

25.487,16

53.475,45

SERVIÇOS

56.984,09

36.633,05

93.617,14

38.072,07

38.072,07

R$ 391.622,09 SUBTOTAL 141.886,18

R$533.508,27

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SUBTOTAL
TOTAL GERAL

R$ 533.508,27
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EPV3 – ESCOLA PREPARATÓRIA PARA A VIDA 3 - UNIDADE JARDIM DO LAGO II
SCFV Centro de Conivência Inclusivo e Intergeracional
Objetivos alcançados:
Avaliando os resultados das ações realizadas e as avaliações com os usuários concluímos que o
Serviço contribuiu para o desenvolvimento das potencialidades dos usuários em seus diversos ciclos
de faixa etária promoveu a autonomia no âmbito pessoal, familiar e comunitário, ampliou o acesso
aos direitos, a convivência familiar e o exercício da cidadania, prevenindo à vulnerabilidade às
situações de risco pessoal e social das crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, tornando-se
referência na comunidade onde atuamos. O Serviço também:







Complementou as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;
Assegurou espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
Possibilitou a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e
adolescentes, bem como estimulou o desenvolvimento de potencialidades, habilidades,
talentos e propiciou sua formação cidadã;
Estimulou a participação na vida pública do território e desenvolveu competências para a
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
Contribuiu para a inserção, reinserção e permanência das crianças, adolescentes e jovens no
sistema educacional;
Possibilitou o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e
desenvolveu conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas
para o primeiro emprego.

Público atendido: metas 2017, usuários atendidos em 2017 e critérios adotados para
inserção dos usuários
Público Atendido
Metas 2017
Usuários atendidos em 2017

Nº de usuários
240
432

Formas de Acesso

Nº de usuários
270
0
150

Procura espontânea
CRAS e DAS
Busca ativa
Referenciamento de outros serviços da rede
Socioassistencial
Referenciamento das demais políticas
CREAS
Órgãos de defesa de direitos
Alta complexidade
Vara da Infância e Juventude
Conselho Tutelar
Transferência de outro Serviço de Acolhimento
Casa Betel
Serviço de Abordagem Social de Rua
Polícia Militar

8
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Policia Civil
Guarda Municipal
Espontâneo
Outros: especificar:

0
0
0
0

Critérios adotados para inserção dos usuários:
Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos em situação de vulnerabilidade social. Em especial 50% do atendimento
destina-se ao público prioritário de acordo com o reordenamento apontado na resolução CIT Nº 01 de 07 de fevereiro de 2013
e resolução CNAS Nº 01 de 21 de fevereiro de 2013.

Recursos humanos envolvidos
Nome
Carmen Lucia
A.F. Martines

Carga
Horária
Semanal

Regime
trabalhista

Coordenadora
Técnica

40 horas

CLT

40 horas

CLT

30 horas
40 horas

CLT
CLT

Escolaridade

Formação

Função

Cargo

Superior

Psicopedagoga

Coordenadora
Geral

Nair S. Pi C.
Atenccia

Superior

Psicopedagoga

Coordenadora

Coordenadora
Pedagógica

Maria Valéria
Quirino

Superior

Serviço Social

Assistente
Social

Assistente
Social

Rosangela Maria
Turra

Superior

Pedagoga

Pedagoga

Pedagoga

Silvia Milan Rolim

Superior

Educação Fisica

Educadora

Educadora

Juliana Lodder M.
dos Santos

Superior

Educação Física

Educadora
Social

Educadora
Social

Arthur Squarisi de
Carvalho

Superior

Educação Fisica

Educador Judô

Educador Judô

Agda Christie de
Souza

Superior

Artes Cênicas

Arte-educadora

Arte-educadora

Carlos Alberto da
Silva

Ensino Médio

Educador de
informática

Tiago Mulato de
Carvalho

Superior

Educação Física

Rodrigo Semeria
Ruschel

Superior

CLT
40 horas
40 horas

CLT

10 horas

MEI

04 horas

MEI

Educador de
Informática

08 horas

MEI

Educador de
esportes

Educador de
Esportes

08 horas

MEI

Engº Ambiental

Educador
Social

Educador
Social

04 horas

Voluntário

Ensino médio

Técnico

Assistente
Adm/Fin

Assistente
Adm/Fin

44 horas

CLT

Raquel Caproni
Ramos

Superior

Gestão
financeira

Analista
financeira

Analista
financeira

44 horas

CLT

Patricia Mara A.
Pereira

Ensino Médio

Cozinheira

Cozinheira

44 horas

CLT

Sandra Batista
Caldas

Ensino médio

Serviços gerais

Serviços
Gerais

44 horas

CLT

Daniel Miguel dos
Santos

Ensino médio

Jardineiro

Jardineiro

44 horas

CLT

Alanna Laura
Navas

Ensino médio

Aux.
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

44 horas

CLT

Ajudante Geral

Ajudante Geral

44 horas

Estagiario

Elisa Tami Ito

Rellison Kleriston
M. dos Santos

Superiorcursando

Administração
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Infraestrutura física utilizada para a execução dos serviços, programas, projetos ou
benefícios socioassistenciais;
A Escola Preparatória para a Vida 3 conta com a seguinte infraestrutura: Cozinha com Dispensa,
Refeitório, Sala de Artes Corporais, Sala de Informática, Brinquedoteca, Biblioteca, Sala de
acolhimento e atendimento psicossocial, 6 WCs, campo de futebol e área verde.
Abrangência territorial
A Escola Preparatória para Vida 3 está localizada na região Sul de Campinas. Essa região é a
mais populosa da cidade com 286.100 mil habitantes.
Nesta região também concentra-se muitas invasões e ocupações com população em alta e muito alta
vulnerabilidade e piores índices socioeconômicos do município.
Os 14 bairros a seguir compõem o território de abrangência:
Jd. Bandeiras II, Jd. Santa Marta, Jd. Santa Rita de Cássia, Jd. Santa Cruz, Jd. São José, Vila Lourdes,
Pq. Camboriú, Pq. Oziel, Jd. Monte Cristo, Jd. Do Lago II, Vila Taubaté (Gleba B), Jd. Do Lago
Continuação, Jd. Icaraí, Residencial Carvalho de Moura.
b.6) demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social fomentou,
incentivou e qualificou a participação dos usuários e estratégias que foram utilizadas em todas as
etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação;
Fomentamos e incentivamos a participação dos usuários no SCFV oferecendo uma grade de oficinas
que atendesse as necessidades e interesses dos usuários e que nos possibilitasse atingir os
objetivos propostos no Serviço, desenvolvendo em todos as habilidades socioemocionais para
fortalecer os vínculos familiares e possibilitar transformações positivas em suas vidas.
Além das Oficinas socioeducativas, os usuários receberam diariamente, um lanche após as
atividades. Diariamente também todos os usuários participam na roda inicial das atividades de uma
prática de 15 minutos de yoga e meditação, visando promover o bem estar e o equilíbrio das
emoções ampliando a capacidade de concentração e novos aprendizados no dia.
O Serviço Social, também desenvolveu junto às famílias dos usuários, o Projeto “Qualidade de Vida
na Família”, que teve como objetivo: estimular a construção da qualidade de vida das famílias e
contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, social e comunitário, através de
oficinas de yoga, palestras sobre relacionamento e planejamento familiar, saúde, educação dos
filhos, autoconhecimento e mercado de trabalho. O projeto também ofereceu um curso de informática
e inclusão digital. Segue abaixo a grade semanal das oficinas realizadas com crianças, a partir de 6
anos, adolescentes, jovens, adultos e idosos:
PERÍODO

MANHÃ
DAS
08H15 ÀS
11H00

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

Yoga (T1)
Adultos

Yoga

QUINTA

06 a 10

Ballet
Crianças 06
a 10 anos

Artesanato
Famílias
Informática
Adolescentes
11 a 14 anos

Descobrirse
Brincando
06 a 10

SEXTA

SÁB

Corpo em
Movimento

PEV

11 a 14

Oficinas de
Autoconhecimento
06 a 12 anos

Informática
educativa

Curso de Web
Designer

06 a 10

14 a 18 anos

Yoga
adultos(T2)

Treino de Judô
11 a 15 anos

Yoga (T3)
PERÍODO

SEGUNDA

TERÇA

Futebol
13 a 17 anos

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Judô

Educarte

06 a 10

06 a 10

Corpo em
Movimento
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TARDE DAS
13H40 ÀS 16H30

Educarte

Dança

Informática
Educativa

11 a 17 anos
PMT

11 a 17
anos

06 a 10 anos
Capoeira

Futebol

09 a 15 anos

11 a 12 anos

06 a 10
Judô

14 a 18 anos

11 a 15
anos
Realizamos os seguintes eventos durante o ano:
 Encontros com as famílias a cada 2 meses
 Amistosos de Futebol com outras ONGs
 Campeonato interno de Futebol
 Participação Evento 18 de maio
 Formatura Jovens PMT – Preparação para o Mundo do Trabalho
 Formatura Jovens e Adultos – Curso de Informática
 Ida ao Planetário e Largo do Café
 Festival de Judô – Evento que fez parte da Virada Esportiva de Campinas
 Graduação e formatura do Judô
 Confraternização de Natal
São considerados na avaliação do serviço os seguintes indicadores:
 Avaliação feita no final de cada aula, onde o educador e os usuários dão sua opinião
sobre a atividade realizada, ressaltando aspectos positivos, negativos e sugestões para
melhoria;
 Os resultados do que foi produzido em cada atividade.
 Questionário de avaliação do serviço preenchido pelas famílias e usuários.
 Relatório mensal elaborado pelo educador referente a cada oficina.
 Preenchimento de relatórios e monitoramentos para a Prefeitura Municipal de
Campinas.
 Reunião mensal de formação, integração e avaliação do planejamento com os
educadores e a equipe técnica.
 Lista de frequência dos usuários no serviço.
 Participação das famílias nas reuniões e eventos

Demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social
realizou a articulação em rede
Instituição/Órgão
Proteção Social Básica

Proteção Social Especial de Média Complexidade
Proteção Social Especial de Alta Complexidade

CSAC
CMAS / comissões
CMDCA / comissões
CMI / comissões
Saúde

Natureza da Interface
Reuniões Interestoriais, Reuniões Reordenamento, Ação 18 de Maio no
Território
Estudo de caso
Reunião de Estudo de caso para
acolhimento de crianças e adolescentes
no Serviço
Monitoramentos coletivos e Individuais
Não Houve
18 de Maio e VDCCA
Não houve
Monitoramento de famílias e crianças
em atendimento Psicológico no Posto de
Saúde. Caps e Clínica Psicologia UNIP

Periodicidade
Mensal

3 vezes
durante o ano
3 vezes durante o
ano
Semestral
Não houve
Abril e Maio /
Mensal
Não houve
Mensal
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Habitação
Educação

Esporte e lazer
Cultura
Alimentação escolar da SME
Fóruns intersetoriais
Vara da Infância e da Juventude

Ministério Público
Defensoria Pública
Conselho Tutelar
Rede social (associação de moradores, igrejas, fóruns, ...)
Conferências

Outros: especifique: SESC Programa Mesa Brasil
Outros: especifique: CEPAT – Centro Público de Apoio ao
Trabalhador

Reuniões Intersetoriais
Reuniões Intersetoriais
Reuniões Intersetoriais
Estudo de Caso
Divulgação das atividades do Serviço
Reunião para participar da Virada
Esportiva
Reuniões Intersetoriais
Não houve
Não houve
Encaminhamento de crianças e
adolescentes que estão fora da escola,
relatório de acompanhamento de
adolescente reintegrada à família
Acompanhamento e monitoramento
Prestação de contas - SICAP
Não houve
Não houve
Reuniões Intersetoriais
Divulgação das Atividades do Serviço
Participação na Comissão de
Preparação da Conferência e na
Conferência da Assistência Social
Recebimento de doação de frutas,
iogurte, bolacha, pães para lanche
Divulgação e encaminhamento para
vagas de emprego, Capacitação e
emissão de Carteira de Trabalho

Estratégias metodológicas: atividade/estratégias
periodicidade e resultados/impactos alcançados

metodológicas

Mensal
Mensal

Julho e
agosto
Mensal
Não houve
Não houve
Mensal

anual
Não houve
Não houve
Mensal/
Semestral
Semestral

Semanal
Semanal /
Semestral

desenvolvidas,

Atividades/Estratégias
metodológicas desenvolvidas

Periodicidade

Resultados/Impactos alcançados

Realizar acolhimentos, orientação e
encaminhamentos de acordo com a
necessidade dos usuários e da
comunidade (encaminhar para
SIGM).

6 horas/dia

Realizar encontros e oficinas com
famílias dos usuários e
comunidade promovendo a

Encontros
bimestrais 3h
Oficinas semanais

Durante o ano o Serviço atendeu uma
média de 320 usuários por mês,
ultrapassando a meta pactuada de 240.
Foram realizados 792 acolhimentos e
1650 atendimentos o que possibilitou o
aumento do acesso aos serviços
socioassistenciais com plena
informação sobre seus
direitos e deveres. Foram
encaminhados à rede de serviços 10
famílias, realizadas 05 reuniões de
discussão de casos e 20 reuniões com
a rede, que fortaleceu o trabalho no
território.
Durante o ano o Serviço realizou 4
Encontros Bimestrais com as famílias
dos usuários, visando o
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convivência e fortalecimento de
vínculo.

1h a 2h
Curso 2x/sem (2h)

Realizar atividades sobre: Direitos
humanos e sociais, participação
social, sexualidade, drogas,
prevenção à violência com os
usuários e famílias.

Mensal: 4 horas

Realizar busca ativa e visitas
domiciliares.

Semanal: 4 horas

Permitir que os usuários escolham
suas atividades e que possam
expressar sua opinião sobre a
mesma e dar sugestões. Realizar
avaliação geral das atividades.

Diário
Avaliação semestral

Realizar atividades socioeducativas
realizando após todas as aulas uma
roda de reflexão sobre valores
humanos e cidadania.

Diário: 4 horas

reconhecimento de suas capacidades e
potencialidades para a construção do
seu projeto de vida, melhora da
autoestima e fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, totalizando a
participação de 114 famílias. O que nos
mostra em relação as metas pactuadas
o desafio que temos para conseguir
ampliar a participação das famílias nas
ações do Serviço.
Durante todo o ano, além de Palestras
onde estes temas foram abordados, as
oficinas semanais também abordaram
as temáticas com os diversos ciclos de
faixa etária, possibilitando o acesso de
320 usuários as informações
promovendo a proteção de seus
direitos.
Durante todo o ano realizamos uma
média de 44 buscas ativas e 35 visitas
mensais, visando o conhecimento da
realidade das famílias atendidas no
serviço, o motivo da ausência nas
atividades e mudanças no
comportamento dos usuários. Esta
ação possibilitou a proximidade do
serviço às famílias reduzindo e
prevenção de situações de isolamento
e risco social.
Todos os usuários puderam escolher as
atividades onde participaram.
Resultando na seguinte avaliação:
90,05% consideraram o trabalho
realizado no Serviço como ótimo.
94,26% dos usuários disseram que o
trabalho ajudou a melhorar o seu
comportamento.
Consideramos este resultado muito
positivo, pois demonstra melhoria na
qualidade de vida dos usuários,
estimulando-os a continuarem no
serviço, construindo seu projeto de
vida.
Durante o ano, foram ofertadas aos
usuários 27 oficinas no campo da arte,
do esporte, da educação,
autoconhecimento, saúde e bem estar,
profissionalização, tecnologia, valores
humanos e cidadania, o que possibilitou
há 320 pessoas ampliarem a sua
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Realizar passeios culturais,
esportivos e educativos com os
usuários.

Conforme a
disponibilidade de
recursos

Realizar eventos comemorativos,
esportivos e culturais que
promovam a integração dos
usuários, da sua família e
comunidade.

Semestral: 4 horas

capacidade de conviver em grupo,
administrar conflitos por meio do
diálogo, compartilhando outros modos
de pensar e agir, contribuindo para a
redução da ocorrência de
vulnerabilidades.
Devido ao alto custo com transporte,
não pudemos realizar muitas ações
externas. Participamos do Evento de
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual da Criança e do Adolescente,
Campeonatos Externos de Futebol e do
Royal Jovem – Evento de
Profissionalização promovido pelo Hotel
Royal Palm. Tais ações contribuíram
para a melhoria da qualidade de vida
dos usuários e suas famílias,
possibilitando também a ampliação do
universo informacional dos
participantes.
Realizamos:
Amistosos de Futebol: 5
Campeonato Interno de Futebol: 1
Festival de Judô: 1
Graduação Judô: 1
Bazar do Bem:1
Formaturas Oficinas
Profissionalizantes: 7
Vivências de Integração
Intergeracional:2
Uso do Espaço da Eufraten para
realização de atividade educativa da
Escola Profª Terezina da Fonseca
Pares: 2
Uso do Espaço da Eufraten pela equipe
do Cadastro Social para cadastro do
SIGM: 2
A realização das ações acima,
resultaram na
Integração e fortalecimento dos
vínculos do Serviço com as famílias
atendidas e comunidade,
Ampliando as possibilidades de
aprendizagem e estímulo de
habilidades.

Fonte de recursos financeiros;
- PMC-Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar
- PMC-Secretaria Municipal de Esporte e Laser – FIEC
- Doações pessoa física e jurídica
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- Captação de recursos
- Parcerias
- Nota Fiscal Paulista
- Eventos (feiras, bazares, lasanhada, feijoada, dentre outros)

Recurso financeiro utilizado.
RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM 2017 –RECURSO PÚBLICO
FOLHA DE PAGAMENTO
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

MATERIAL DE CONSUMO
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

SERVIÇOS
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

ENCARGOS/BENEFICIOS
TIPO
VALOR
DESPESA
ANUAL

Coord.Pedagogico

36.861,67 Combustivel

3.973,96 Man.Software

4.890,27 Aux.Alim.

Ass. Social

28.957,62 Gás e outros

1.069,20 Oficineiros

Pedagoga

15.354,35 Mat. Manutenção

7.722,28 Mon.Segurança

3.837,42 Aux.Transp.

6.941,29

Educador

15.118,22 Mat.expediente

1.636,43 Contabilidade

2.685,20 DARF-IRRF

2.690,15
5.522,90

19.764,97 Aux.Ref.

5.697,25

Analista financ.

9.681,15 Mat.limpeza

4.118,43 Energis Elétrica

9.069,01 Prov.Férias

Aux.Adm

3.951,18 Gênero aliment

3.872,43 Telecomunicações

9.278,15 Prov.13ºe enc

Cozinheira

12.880,15 Mat.oficinas

Serv. Gerais

13.144,39 Mat.Supr.FIEC

Jardineiro

26.002,07

Estagiário

1.380,32

717,09 Água Esgoto

7.709,61

18.324,58

23,38 FGTS

15.664,97

INSS

13.362,25

4.918,36 Vale transporte
Outros serviços

1.379,30 PIS-Pasep

2.155,98

Serv.Terc.FIEC

5.095,10 Vale transporte

1.309.70

Seg.Vida
SUBTOTAL

R$
163.330,32

SUBTOTAL

R$
SUBTOTAL
28.028,21

TOTAL GERAL

756,69

R$
SUBTOTAL
56.023,00

R$
80.135,96

R$ 327.517,38

TIPO
DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO,
ENCARGOS E BENEFÍCIOS

RECURSO PÚBLICO

RECURSO PRÓPRIO

TOTAL

243.466,28

27.795,93

271.262,21

MATERIAIS E SUPRIMENTOS

28.028,21

22.955,22

50.983,43

SERVIÇOS

56.023,00

24.422,44

80.445,44

25.381,38

25.381,38

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SUBTOTAL

R$ 327.517,38
TOTAL GERAL

R$ 100.554,97

R$ 428.072,35
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