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Telefones: ( 11 ) 2092–4811 ou (11) 2095-2370
CNAE (Código Nacional de Atividade Econômico) Principal: 85030
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS MOOCA
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DESCRIÇÃO

DOS

SERVIÇOS,

PROGRAMAS,

PROJETOS,

BENEFÍCIOS

SOCIOASSISTENCIAIS
Finalidade Estatutária
Desenvolver programas assistências continuados, permanentes e planejados, na modalidade de
atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos, em conformidade com os
parâmetros estabelecidos na Lei Orgânica da assistência Social, visando à promoção da pessoa
humana, em igualdade de condições, mediante a prática de ações socioeducacionais junto a
crianças, adolescentes e seus familiares.

Breve Histórico
De acordo com os estudos e pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
2016, o Lar Sírio Pró Infância é uma associação civil, classificada na natureza jurídica de
atividade econômica da Assistência Social. Está integrada nos cinco critérios internacionalmente
reconhecidos para delimitar um grupo de organizações como Fundações Privadas e Associações
sem fins lucrativos. São eles:
1.

ser privada,

2.

sem fins lucrativos,

3.

institucionalizada,

4.

autoadministrada

5.

voluntária.

Considerando que apenas 3,6% (8.617 unidades) das Instituições existentes atualmente foram
fundadas antes do ano de 1970, enaltecemos o fato de o Lar Sírio estar entre elas, sendo criado
e mantido há 96 anos pela comunidade síria de São Paulo.
Iniciou suas atividades como orfanato e ao longo da história se tornou abrigo. Hoje atua em
contraturno escolar com o objetivo de promover a cidadania e o enfrentamento das desigualdades
de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias.
O foco do trabalho é acolher, proteger crianças, adolescentes e jovens, em situação de risco e
vulnerabilidade social. Prevenir a ocorrência de situações de risco social, para os atendidos que
se encontram em situação de vulnerabilidade, por meio do desenvolvimento de potencialidades,
do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de
cidadania. Desenvolver ações compartilhadas que facilitem o acesso das famílias às demais
políticas públicas e que gerem oportunidade de inclusão social e autonomia. Preparar o público
atendido, crianças, adolescentes e jovens, para exercer a cidadania com autonomia e dignidade.
Orientando e apoiando suas famílias para que possam cumprir seu papel parental e social.
A instituição está localizada à Rua Serra de Bragança 1086, no Tatuapé, Zona Leste, São Paulo.
O bairro é organizadamente urbanizado, bem localizado, de fácil acesso (entre 02 estações do
metrô – Carrão e Tatuapé) caracterizando-se por ser um corredor de passagem, entre a
residência e o local de trabalho das comunidades da região.

O público atendido reside na

periferia como: Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Ermelino Matarazzo e dos bairros de

Artur Alvim, Cidade A. E. Carvalho, Cidade Patriarca e Cidade Tiradentes.
A população atendida é composta por crianças/adolescentes, jovens (0 a 22 anos) e famílias em
situação de risco ou vulnerabilidade social. Grande parte das famílias trabalha nas imediações da
Instituição ou que residem na comunidade próxima à Serra de Botucatu. A maioria dessas
famílias é monoparental feminina, trabalha em situação informal, cumprindo mais de 8 horas
diárias. Possuem apenas um membro como arrimo de família, que não possuem disponibilidade
de tempo para acompanhar e educar seus filhos, comprometendo os vínculos familiares e a
formação das crianças.
Para esse trabalho socioassistencial, o Lar Sírio mantém os programas:
➢ PASE I, II e pós – Programa de Apoio Socioeducativo
➢ CCA – Centro da Criança e do Adolescente
➢ PAP – Programa de Apoio Social à Profissionalização
➢ Berço da vida.

Missão
Promover a cidadania e o enfrentamento das desigualdades por meio de trabalhos assistenciais
que visem amparar crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade e risco social incluindo
suas famílias no processo de inserção social, trabalhando com equidade o que garantirá a
universalidade do atendimento.

Visão
Ser um centro de referência em proteção à infância e à juventude, promovendo oportunidades na
cidadania e transformando vidas.
O Lar Sírio trabalha para a construção de uma sociedade mais igualitária, ética e humana.

Valores
O Lar Sírio Pró-Infância tem como base para seu trabalho o respeito ao ser humano em todas as
suas dimensões: física, emocional intelectual, social e espiritual.
Pauta suas ações nos seguintes valores:
afeto, cooperação, igualdade, ética, gratidão, respeito, fé, autoconhecimento, lealdade e

criatividade.

Objetivos gerais
➢

Garantir serviços de proteção básica e especial alinhados à assistência social para

crianças e adolescentes.
➢

Prevenir agravamentos de ruptura de vínculos, situação de risco e vulnerabilidade social.

Objetivos específicos
➢

Fortalecer vínculos familiares e a capacidade protetiva da família com crianãs e

adolescentes;
➢

Fortalecer o relacionamento com as redes internas e externas de serviços sociais e

multiprofissionais de apoio à família;
➢

Desenvolver a autonomia dos atendidos e proporcionar-lhes acesso aos serviços de

Educação, Saúde, Cultura, Esporte e lazer, apoiando e orientando os atendidos nas suas
relações familiares e comunitárias.
➢

Favorecer o acesso a direitos socioassistenciais e a prevenção e a reparação de danos

sociais, reduzindo a incidência de violação de direitos.
➢

Apoiar a profissionalização de adolescentes e jovens da comunidade.

II. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
Infraestrutura
A Instituição está inserida em uma área de 25 mil metros quadrados, conta com 18 prédios que
incluem: salas de atividades e de atendimento individual de famílias, crianças, adolescentes e
jovens, refeitório, padaria, horta, padeiro e galinheiro, biblioteca, laboratório de informática,
brinquedoteca, casa das oficinas, auditório, salão para eventos, casa para grupos de
discussão/recreativos e terapêuticos, quadra esportiva, playground, áreas de lazer, prédio para
atividades administrativas, prédios para o funcionamento dos setores: cultural, assistência social,
psicologia e os programas sociais.

Área de Abrangência
O serviço é oferecido no bairro do Tatuapé e o público atendido reside na periferia da Zona Leste
de São Paulo: Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Ermelino Matarazzo, Guaianases e nos
bairros de Cidade A. E. Carvalho, Artur Alvim, Cidade Patriarca, Cidade Líder, Cidade Tiradentes
ou em pequenas comunidades que existem próximas à associação.

Público alvo
A associação atende crianças, adolescentes e jovens em situação de risco, vulnerabilidade social,
de ambos os sexos e suas respectivas famílias oriundos do distrito do Tatuapé.

Recursos Humanos Envolvidos
No que diz respeito aos recursos humanos a associação possui equipe de profissionais que
servem a todos os programas e que fazem parte da sustentabilidade da estrutura física,
administração, cozinha e limpeza, portaria, segurança e atividades do eixo diversificado. Além da

equipe interdisciplinar de referência dos programas que serão citados.
A equipe interdisciplinar das áreas da assistência social, pedagogia, psicologia e nutrição da
instituição atende crianças e adolescentes com deficiência, retiradas do trabalho infantil e/ou
submetidas a outras violações de direitos, com atividades que contribuam para ressignificar
vivências de isolamento, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidades e prevenção de situações de risco social.

QUADRO DE RH - Comum a todos os programas

1. Administrativo
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível
escolaridade (**)

de Horári
a
Mensal

Superintendente

Pedagogia

Regime
CLT

Pós Graduação

40

Gerente Administrativo Financeiro

Administração

Assistente Administrativo

Logística

Auxiliar Administrativo

CLT
Regime
CLT

Educação

Regime

Física

CLT

Coordenador Financeiro

Contabilidade

Analista de Compras

Administração

Coordenadora de Recursos Humanos Administração

Regime
CLT
Regime
CLT
Regime
CLT
Regime

Motorista

CLT
Regime

Almoxarife

CLT

Assistente Administrativo

Direito

CLT

CLT

Assistente de Relações Institucionais
de

Regime

Regime

Auxiliar de Captação

Assistente

Regime

Coordenação

Socioeducacional
Estagiário de Relações Institucionais

Pedagogia

Pedagogia
Jornalismo

Regime
CLT
Regime
CLT
Estágio

Superior Completo

40

Superior Completo

40

Superior Cursando

40

Superior Completo

40

Superior Completo

40

Superior Completo

40

Médio Completo

44

Médio Incompleto

40

Superior Completo

40

Médio Completo

40

Superior Completo

40

Superior Completo

40

Superior Cursando

30

2. Coordenação
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível
escolaridade (**)

de Horári
a
Mensal

Assistente Social

Assistente Social

Assistente Social

Psicólogo

Assistência

Regime

Social

CLT

Assistência

Regime

Social

CLT

Assistência

Regime

Social

CLT
Regime

Psicologia

CLT

Fonoaudiologi Regime

Socioeducacional

a
Gestão

Socioeducacional

Projetos
Sociais

CLT
de

Regime
CLT

Psicopedagogi Regime

Socioeducacional

a

Socioeducacional

Pedagogia
Gestão

Voluntariado

RH

CLT
Regime
CLT
em Regime
CLT

Superior Completo

30

Superior Completo

30

Superior Completo

30

Superior Completo

30

Superior Completo

40

Pós Graduação

40

Pós Graduação

40

Superior Completo

40

Superior Completo

40

3. Atendimento
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível
escolaridade (**)

de Horári
a
Mensal

Assistente

de

Coordenação

Socioeducacional (2)
Estagiários de Assistente Social (3)

4. Limpeza

Pedagogia
Assistência
Social

Regime
CLT
Estágio

Superior Completo

40

Superior Cursando

30

Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível

de Horári

escolaridade (**)

a
Mensal

Líder de Limpeza

Terceirizado Médio Completo

40

Auxiliar de Limpeza

Terceirizado Médio Incompleto

40

Auxiliar de Limpeza

Terceirizado Médio Incompleto

40

Auxiliar de Limpeza

Terceirizado Médio Incompleto

40

5. Portaria
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível

de Horári

escolaridade (**)

a
Mensal

Regime

Porteiro

Médio Completo

12x36

Médio Completo

12x36

Controlador de acesso

Terceirizado Médio Completo

12x36

Controlador de acesso

Terceirizado Médio Completo

12x36

CLT
Regime

Porteiro

CLT

6. Cozinha
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível

de Horári

escolaridade (**)

a
Mensal

Nutricionista

Cozinheiro
1/2 Oficial de Cozinha

Nutrição

Regime
CLT
Regime
CLT
Regime

Superior Completo

40

Ensino Fundamental

40

Ensino Fundamental

40

CLT
Regime

Auxiliar de Cozinha

CLT
Regime

Auxiliar de Cozinha

CLT
Regime

Auxiliar de Cozinha

CLT
Regime

Auxiliar de Cozinha

CLT
Regime

Auxiliar de Cozinha

CLT
Regime

Padeiro

CLT
Regime

Auxiliar de Padeiro
Estagiária de Nutrição

CLT
Nutrição

Estágio

Ensino Fundamental

40

Ensino Médio

40

Ensino Médio

40

Ensino Fundamental

40

Ensino Fundamental

40

Ensino Médio

40

Ensino Médio

40

Superior Cursando

30

7. Manutenção
Carga
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível

de Horári

escolaridade (**)

a
Mensal

Encarregado Manutenção

Eletricista

Pedreiro

Auxiliar de Manutenção
Auxiliar de Manutenção

Engenharia

Regime
CLT
Regime
CLT
Regime
CLT
Regime
CLT
Regime

Superior

44

Ensino Médio

44

Ensino Fundamental

44

Ensino Médio

44

Ensino Médio

44

CLT
Auxiliar de Manutenção

Auxiliar de Manutenção

Regime
CLT
Regime
CLT

Ensino Médio

44

Ensino Médio

44

PASE I
Programa de Apoio Socio educacional I
CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Eliana Pereira, Marina Hannun, Elisete Cassola
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Móoca

B.1) Programa de Apoio Socioeducativo PASE I
B.1.1) PÚBLICO ALVO

Neste programa criado em 2005, atualmente denominado PASE I, o Lar Sírio apoia as crianças,
adolescentes e suas famílias com orientação e acompanhamento psicossocial, fortalecendo os
vínculos familiares, ampliando seu universo cultural, prevenindo as situações de risco e evitando
a desorganização da sua rotina. Oferecem acompanhamento psicossocial, alimentação e
atividades de formação e lúdicas no contraturno escolar, nas áreas de cultura, esporte, lazer, arte,
convivência social, reuniões de orientação para famílias, atendimentos individuais e campanhas
de saúde. Oferece também subsídios financeiros ou materiais para a família como cesta básica,
condução, livros didáticos e materiais escolares, de acordo com as necessidades da família que
são avaliadas tecnicamente pelo Serviço Social da associação.
Embora este programa seja tipificado como Proteção Básica (PNAS) e, desta forma, deveria
trabalhar com níveis baixos de complexidade, o que ocorre, na prática, nos dias de hoje, é o

aumento de casos de alta complexidade nos programas de Proteção Básica.
Em 2019 foram necessárias adequações indispensáveis nas equipes de trabalho, tanto em
relação à quantidade de profissionais como no aprimoramento das práticas. O atendimento da
alta complexidade que existe nos programas de Proteção Básica oferecidos pelo Lar Sírio PróInfância exige maior preparo daqueles que trabalham diretamente com os atendidos.
Capacidade de atendimento: 260
Número de atendidos: 252
Faixa etária: 4 a 14 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 7h as 19h

B.1.2)

OBJETIVO

GERAL

DO

SERVIÇO,

PROGRAMA,

PROJETO

OU

BENEFÍCIO

SOCIOASSISTENCIAL
Oferecer proteção social a crianças em situação de vulnerabilidade ou risco social, assegurando
espaços de referência, de participação e convivência, de relações afetivas, respeito e autoridade,
que garantam o fortalecimento do núcleo familiar, a ampliação de

seu universo de trocas

culturais, a experimentação da participação na vida da comunidade e apoio à família para exercer
seu papel parental.

B.1.3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL
1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e sociais e
aprendizagem para o desenvolvimento do convívio.
2. Oferecer atividades para o desenvolvimento das habilidades nas áreas de artes, leitura,
música, culinária, pensamento crítico, sustentabilidade, meio ambiente, cidadania e esportes.

B.1.4)

CRITÉRIOS ADOTADOS

PARA INSERÇÃO

DOS

USUÁRIOS

NO

SERVIÇO,

PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
Os principais critérios para os atendimentos destes adolescentes e jovens estudantes são possuir

número de NIS (CADÚNICO), com abrangência territorial. Levando-se em conta nossa
localização de fácil acesso nas proximidades dos metrôs, Carrão e Tatuapé, é feito um estudo
socioeconômico, com entrevista e instrumental do serviço social, tendo em vista um trabalho de
promoção social, inclusão, enfrentamento das desigualdades e equidade social.

B.1.5) METODOLOGIA
Oferecer proteção social a crianças em situação de vulnerabilidade ou risco social, assegurando
espaços de referência, de participação e convivência, de relações afetivas, respeito e autoridade,
que garantam o fortalecimento do núcleo familiar, a ampliação de

seu universo de trocas

culturais, a experimentação da participação na vida da comunidade e apoio à família para exercer
seu papel parental.

Temas geradores baseados em Valores Humanos Universais
➢ 2019 Não violência: Amor em compreensão
Considerando a Não Violência como tema gerador de 2019, dividimos os projetos didaticamente
em três dimensões:

Princípios socioeducacionais
➢ Considerar a realidade do território.
➢ Aplicar um enfoque interdisciplinar.
➢ Promover e ampliar a participação colaborativa de todos os envolvidos, oferecendo às
crianças e adolescentes a oportunidade de tomar decisões e aceitar suas consequências.
➢ Constituir um processo permanente.
➢ Utilizar diversos ambientes com a finalidade sócio educativa.

Ambientes de aprendizagem
Para que as atividades do programa sejam desenvolvidas foi pensado em uma nova configuração
dos espaços do Lar Sírio como ambientes de aprendizagem, a serem ressignificados pelas
crianças e adolescentes junto a educadores sociais, a partir da participação ativa destes
atendidos na criação de formas, cores, utilidade e outras especificidades que deem a cara dos
aprendizes a esses locais.
Nestes locais a vivência sócio educacional acontecerá a partir de 3 tipos de atividades:

1. Atividades de base (realizadas 1 vez por semana pro todos)
➢ TERRITÓRIO DO SABER: onde estará disponível um universo mídias de leituras,
atividades de contação de histórias, equipamentos para pesquisa digital de informações.
➢ ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA: Aqui serão realizadas atividades como cinema, jogos e
rádio, jornal, tv web
➢ CASA DA CIVILIDADE: Espaço para debates, representatividade, declarações de direitos
e deveres e educação financeira.
➢ MEIO AMBIENTE: é todo o espaço da instituição voltado para o aprendizado eco
sustentáveis, contando com uma sala de experimentos.

2. Atividades opcionais (escolhidas pelas crianças e adolescentes)
➢ CAMASMIE CULTURAL: reservado para dança, capoeira e teatro.
➢ CENTRO ESPORTIVO: destinado para Basquete, Vôlei, Handebol, Futebol, GRD e outras
atividades esportivas
➢ MUSICALIDADE: onde serão oportunizadas atividades de percussão, música corporal e
orquestra.

3. Atividades livres (para serem frequentadas quando a vontade aflorar)
➢ ESPAÇO DO BEM-ESTAR: espaço em que a qualidade de vida será vivenciada por meio
de culinária saudável, meditação, grupos psicoterapêuticos e internalização dos sons
presentes no ambiente transformando-os em música.
➢ ATELIÊ DE ARTES: para o desenvolvimento de diversas atividades artísticas, como
xilogravura, fotografia, escultura, pintura em telas e outras que a criatividade permitir.
➢ CASA BRINCANTE: onde brincar se torna algo muito sério e parte importante da formação
de crianças e adolescentes.

Os Ambientes de Aprendizagem possuem trabalhadores sociais das áreas pedagogia e psicologia
de maneira interdisciplinar, contando com o apoio de especialistas de áreas específicas de
atividades opcionais.
As atividades têm em vista a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes para
APRENDER CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A SER, APRENDER A
CONVIVER. Este eixo ajuda a criança a construir uma rotina para organizar sua vida de forma
disciplinada, respeitando a si mesma e ao outro, adequando suas atitudes aos espaços públicos e
privados:

organização,

acompanhamento

convivência,

psicossocial,

jogos

alimentação,
cooperativos,

higiene,
atividades

atendimento
no

parque,

individual,
brincadeiras

tradicionais (pula corda, lenço atrás, jogo simbólico, etc.), criatividade (desenhos, pintura, artes
visuais, construir histórias, cantar e dançar), atividades livres, leitura.

A RODA DE CONVERSA é uma atividade permanente e uma das importantes estratégias
metodológicas.
Do ponto de vista da relação da criança com o adulto, harmonizamos dois tipos de contato:
✓ a presença constante do grupo de educadores de referência possibilita a consolidação de
vínculos para asseguramento pessoal.
✓ a presença de educadores especialistas, encarregados de atividades diferentes, cujo
contato permite a construção de novos vínculos e a convivência com diferentes modos de
ser.

Do ponto de vista da relação das crianças com o trabalho, equilibramos duas solicitações
diferentes:
✓ momentos que exigem posicionamentos pessoais, de escolha individual, organização e
responsabilidade pessoal
✓ momentos que exigem posicionamentos pessoais como membro de um grande grupo, que
implicam, portanto, na aceitação de propostas de caráter coletivo.

ROTINA DO PROGRAMA PASE I
Período da Manhã:
o Recepção e Organização das mochilas (realizado por Assistentes da Assistência Social e
estagiários de psicologia)
o Café da manhã no refeitório da Instituição (realizado por estagiários de psicologia)
o Roda de conversa (na sala da primeira atividade da grade) para a iniciação das atividades ou
qualquer tema que elas tragam (realizado por uma educadora social do corpo de referência do
atendido).
o Atividades de leitura (contação de história, construção coletiva de histórias ou apresentação de
um livro que uma criança do grupo ou o grupo todo tenha gostado)
o Lanche – no pátio (realizado por uma educadora social do corpo de referência do atendido).
o Dança/capoeira/jogos cooperativos (salas específicas ou pátios do Lar) (realizado por professora
de dança/professor de capoeira/professor de educação física e acompanhamento da educadora
de referência de cada grupo).
o Parque/música/artes (salas específicas e playground) (realizado pela educadora de referência,
professor de música).
o Almoço (refeitório da instituição) (realizado por auxiliares socioeducacionais).
o Higiene e organização (saída para as escolas públicas do entorno) – transporte escolar ou
familiares retiram as crianças. (realizado pelos orientadores de pátio e auxiliares).

GRADE DE ATIVIDADE: Turmas da manhã
TURMA BRANCA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

RECREAÇÃO

RECREAÇÃO

CONVIVÊNCIA

BEM - ESTAR

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

ATELIÊ

CASA

(CIVILIDADE)

BRINCANTE
ATELIÊ

CASA
BRINCANTE

TURMA ROSA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BEM - ESTAR

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

CIVILIDADE

GAP
CASA BRINCANTE

GAP

MEIO

ATELIÊ

CIVILIDADE

AMBIENTE
ATELIÊ

MUSICALIDADE

TEATRO

OU

BIBLIOTECA

PERCUSSÃO
MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA

MÚSICA

CASA

GAP OU

MUSICALIDADE

BRINCANTE

CORPORAL

BRINCANTE

BIBLIOTECA

GAP

BEM- ESTAR

CAPOEIRA

PERCUSSÃO

MOVIMENTO

TEATRO

(CARLOS)

ATELIÊ

BIBLIOTECA

SALA

DE

JOGOS
MEIO
AMBIENTE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

TURMA LARANJA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM – ESTAR

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE CORAL

XADREZ

PERCUSSÃO

GAP

MODA

FLAUTA

EDUCADORES

TEATRO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES
PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

TURMA AMARELA
MANHÃ
2ª
CONVIVÊNCIA

BEM-ESTAR

3ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

ORQUESTRA

GAP

ORQUESTRA

MODA

EDUCADORES

DANÇA

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

ESPORTES

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO
GAP

4ª
BIBLIOTECA

PÁTIO
CORAL

PÁTIO

XADREZ

PERCUSSÃO

EDUCADORES FLAUTA

CAPOEIRA

TEATRO

PÁTIO

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORAS

CIVILIDADE

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO

ESPORTES

TURMA VERDE
MANHÃ
2ª

3ª

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

TECLADO

ORQUESTRA

GAP

ORQUESTRA

MÚSICA

XADREZ

EDUCADORAS

DANÇA

CORPORAL

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

EDUCADORAS

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
GAP

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES

CAPOEIRA

BEM-ESTAR

MODA

EDUCADORES

PÁTIO

CONVIVÊNCIA

PÁTIO

TURMA AZUL
MANHÃ
2ª
PERCUSSÃO

3ª
BIBLIOTECA

4ª
GIN. RÍTMICA

TEATRO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

CIVILIDADE

PÁTIO
CONVIVÊNCIA

TECLADO

XADREZ

MUSICALIDADE

MÚSICA

EDUCADORES

EDUCADORES

CORPORAL

PÁTIO

PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO
ESPORTES

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

ESPORTES

ORQUESTRA

EDUCADORES

EDUCADORES

MODA

EDUCADORES

DANÇA

PÁTIO

PÁTIO

EDUC PÁTIO

PÁTIO

EDUC PÁTIO

TURMA ANIL
MANHÃ
2ª
CIVILIDADE

PERCUSSÃO

/

3ª

4ª

VIOLÃO

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

GIN. RÍTMICA

MODA

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

5ª
EDUCADORES

6ª
BEM-ESTAR

PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO

PÁTIO
ESPORTES

ORQUESTRA

ESPORTES

ORQUESTRA

PINTURA

EDUCADORES

EDUCADORES

DANÇA

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

CONVIVÊNCIA

PÁTIO

TURMA VIOLETA
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE

3ª

4ª

5ª

VIOLÃO

ORQUESTRA

EDUCADORES

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORAS

PÁTIO

PÁTIO

/ BEM-ESTAR

6ª
ORQUESTRA

PÁTIO
ESPORTES

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORAS

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

3ª

4ª

VIOLÃO

ORQUESTRA

EDUCADORAS

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

TURMA MARROM
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE

5ª
/ BEM-ESTAR

6ª
ORQUESTRA

PÁTIO
ESPORTES

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

ROTINA DO PROGRAMA PASE I
Período da tarde:
o Recepção e organização das mochilas (realizado por Assistentes da Assistência Social e
estagiários de psicologia)
o Almoço no refeitório da Instituição (realizado por estagiários de psicologia).
o Roda de conversa (na sala da primeira atividade da grade) para a iniciação das atividades ou
qualquer tema que elas tragam (realizado por uma educadora social do corpo de referência do
atendido).
o Atividades de leitura (contação de história, construção coletiva de histórias ou apresentação de
um livro que uma criança do grupo ou o grupo todo tenha gostado)
o Lanche – no pátio (realizado por uma educadora social do corpo de referência do atendido).
o Dança/capoeira/jogos cooperativos (salas específicas ou pátios do Lar) (realizado por professora
de dança/professor de capoeira/professor de educação física e acompanhamento da educadora
de referência de cada grupo).
o Parque/música/artes (salas específicas e playground) (realizado pela educadora de referência,
professor de música).
o Almoço (refeitório da instituição) (realizado por auxiliares socioeducacionais).
o Higiene e organização para a saída - transporte escolar ou familiares retiram as crianças.
(realizado pelos orientadores de pátio, educadores sociais e auxiliares).

GRADE DE ATIVIDADES: Turmas da tarde
TURMA BRANCA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA

PARQUE

RECREAÇÃO

BIBLIOTECA

BEM-ESTAR

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

CIVILIDADE

CAPOEIRA

PARQUE

BIBLIOTECA

BRINCANTE
PARQUE

TURMA ROSA
TARDE

BRINCANTE
MEIO AMBIENTE

(CONVIVÊNCIA)
ATELIÊ

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

ATELIÊ

MÚSICA

BIBLIOTECA

GAP

MEIO AMBIENTE

CORPORAL

EDUCADORES
PÁTIO

GAP

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

EDUCADORES

CASA

PARQUE

BRINCANTE

PÁTIO
PARQUE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

BIBLIOTECA

TURMA LARANJA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

GAP

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

/ CASA BRINCANTE

ARTES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO
MUSICALIDADE

CORAL

XADREZ

PERCUSSÃO

DANÇA

MÚSICA

CIVILIDADE

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CORPORAL
EDUCADORES
PÁTIO

TURMA AMARELA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

GAP

CONVIVÊNCIA

PERCUSSÃO

GAP

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES
PÁTIO
MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

BEM-ESTAR

ESPORTES

EDUCADORAS

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

MÚSICA

XADREZ

CORPORAL

ORQUESTRA

ORQUESTRA

CORAL

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

DANÇA

PÁTIO
TURMA VERDE
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

GAP

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

GAP

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

ESPORTES

TECLADO

EDUCADORES

FLAUTA

PÁTIO

EDUCADORES

- XADREZ / MODA

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CAPOEIRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

TEATRO

ORQUESTRA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

TURMA AZUL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

ORQUESTRA

MEIO AMBIENTE

ORQUESTRA

TEATRO

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TECLADO

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

BEM-ESTAR

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

(MASC)

EDUCADORES

CAPOEIRA

(MASC)

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

5ª

PÁTIO

CIVILIDADE

DANÇA

TURMA ANIL
TARDE
2ª

3ª

4ª

PERCUSSÃO

VIOLÃO

XADREZ

TEATRO

EDUCADORES

ORQUESTRA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

PÁTIO
BIBLIOTECA

- BEM-ESTAR

6ª
ORQUESTRA

PÁTIO
CONVIVÊNCIA

GIN. RÍTMICA
EDUCADORES
PÁTIO

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

CAPOEIRA / MODA

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

(MASC)

EDUCADORES

EDUCADORES

(MASC)

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

TURMA VIOLETA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

ESPORTES

VIOLÃO

XADREZ

EDUCADORES

ESPORTES

EDUCADORAS PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES

/

ARTES ESPORTES

BEM-ESTAR

EDUCADORES

ESPORTES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO
PERCUSSÃO

6ª

PÁTIO
ORQUESTRA

PERCUSSÃO

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

TEATRO

FOTOGRAFIA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

BEM-ESTAR

CIVILIDADE

MEIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

TURMA MARROM
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

ESPORTES

VIOLÃO

PRÉ-

ESPORTES

ESPORTES

EDUCADORES

ESPORTES

PROFISSIONALIZANTE EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PERCUSSÃO

ORQUESTRA

PÁTIO
PERCUSSÃO

MEIO

PRÉ-

BEM- ESTAR

AMBIENTE

PROFISSIONALIZANTE TEATRO

FOTOGRAFIA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

PÁTIO

ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS EM 2019
Educação Alimentar
•

Conversa em roda inicial sobre a importância do tema da nutrição, assim como o

da sustentabilidade do planeta, para conhecer o grau de informação dos atendidos
tanto para o ser individual e para o coletivo.
•

Apresentação

dos

projetos

sobre

obesidade,

desperdício,

alimentos

industrializados e alimentação saudável, de forma a todos se sentirem mobilizados aos
temas, dado ser de vital importância à qualidade de vida e a própria vida.
•

Apresentação de símbolo dos alimentos e suas curiosidades históricas.

•

Palestra com crianças, jovens e educadores, para informar sobre a importância

de não desperdiçar alimentos.
•

Filme: https://youtu.be/8d-IbTYlQz4- Desperdício de alimentos -- quem paga

essa conta? - Reportagem
•

Vídeo animado Revista Galileu: Desperdício de alimento.

•

Apresentação de teatros para as crianças menores, visando apresentar a

relevância do tema e despertar interesse pelo mesmo.
•

Orientações cotidianas. Ex.:Ficar atento na quantidade de comida no prato, o

correto é colocar pouco e se necessário repetir e não beber líquidos durante as
refeições.
•

Atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e educação.

•

Visita à feira para apresentação de alimentos orgânicos.

•

Uma equipe multidisciplinar apresentar às famílias a proposta do ano sobre a

importância de novos hábitos alimentares, assim como conscientiza-los sobre o
desperdício dos alimentos e o malefícios do excesso do uso de alimentos
industrializados, no sentido de engaja-los à uma efetiva e contínua participação.

•

Teatro, fantoches, contação de história, para PASE 1 e 4, sobre o tema.

•

Oficinas de culinária com degustação.

•

Início da horta com a participação e conscientização das crianças e

adolescentes, através de variadas formas sobre os cuidados e manutenção da horta,
assim como sobre quais fatores influenciam no crescimento e desenvolvimento de
frutas e hortaliças.
•

Palestra para colaboradores, adolescentes e crianças sobre obesidade e

promoção de saúde.
•

Professores de educação física, psicologia e nutricionista formarem grupos de

crianças e adolescentes com sobrepeso e apresentarem proposta de um programa de
atividades físicas e orientação nutricional para uma dieta balanceada visando
promoção da saúde e redução de peso.
•

Filme: Vídeo Canal Futura: Pobreza, fome e produção de alimentos.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MXqdLRaXOvI
•

Visita à plantação de ervas aromáticas, terapêuticas e temperos em geral.

•

Pesquisa histórica sobre povos que utilizam as ervas com o objetivo de curas.

•

Atividades artísticas como cartazes, poesias, musicas, promovendo o regaste

dessas culturas.
•

Oficina de culinária, com variados chás e demais aplicações de ervas.

•

Roda de conversa com debate sobre a construção de regimento e normas para

uso do refeitório.
•

Discussão e apresentação de cardápio focando novos hábitos alimentares.

•

Filme: https://youtu.be/upUDBECrDmk- Documentário Muito Além do Peso -

Versão Resumida- Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uwXcErXvp1E
•

Roda de conversa com os professores de educação física, nutricionista e

psicologia para acompanhamento do grupo de reeducação alimentar visando promoção

à saúde e inicio de verificação de resultados.
•

Piquenique externo com alimentos orgânicos exclusivamente.

•

Palestra para colaboradores, crianças e adolescentes para apresentação dos

açúcares naturais e artificiais para conscientização dos seus benefícios e malefícios.
•

Vídeo: https://youtu.be/iNvowpnq-9M- Os 7 alimentos que mais tem açúcar no

mundo.
•

Pesquisa sobre a história original do açúcar e suas transformações.

•

Oficina de culinária com enfoque no tema dos açucares.

•

Avaliação junto aos colaboradores sobre a introdução do cardápio com novos

hábitos alimentares.
•

Continuidade das atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e

educação física e verificação de resultados.
•

Roda de conversa com a equipe multidisciplinar e o grupo de reeducação

alimentar para avaliação de resultados.
•

Convidar um nutricionista para palestra com a temática "Comparação entre

alimentos saudáveis e processados" do ponto de vista da saúde.
•

Filme: https://youtu.be/OsOyy9t7Sqw - Do cultivo à mesa.

•

Pesquisas com as diversas faixas etárias com o tema:

Cadeia de produtos

alimentícios•

Trabalho artístico de acordo com as faixas etárias reproduzindo o entendimento

do tema.
•

Trabalho com grupo de adolescentes as porcentagens dos alimentos mais

consumidos na escola ou comunidade e confeccionarem gráficos que representem
esses índices
•

Oficina de culinária, com o propósito de reeducar o paladar dos atendidos

quanto à quantidade excessiva de sal e açúcar, e assim, poder proporcionar uma
melhor qualidade de vida.

•

Continuação das Atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e

educação física.
•

Visita à feira e apresentação de alimentos gordurosos.

•

Filme: https://youtu.be/BlP-mhnfHfs- Vício em alimentos gordurosos e

calóricos tem explicação evolutiva.
•

Visita à supermercados para verificação e orientação sobre embalagens e

rótulos.
•

Pesquisa com os órgãos fiscalizadores que atuam a fim de garantir a segurança

alimentar dos consumidores. ANVISA, Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária de
Alimentos, DECON, PROCON.
•

Multiplicação no contexto familiar e social, fazendo pesquisas dentro da rotina de

cada um, trazendo anotações, curiosidades e dúvidas sobre o tema.
•

Roda de conversa para depreender o que foi aprendido sobre embalagens e

rótulos de alimentos.
•

Palestra para colaboradores, crianças e adolescentes, sobre patologias

provocadas devido a má alimentação.
•

Registro

pessoal

da

alimentação

diária

durante

uma

semana

para

conscientização dos próprios hábitos alimentares.
•

Piquenique externo, com cardápio planejado visando fortalecimento dos novos

hábitos. – Valorizando produtos naturais (temperos, leguminosas na preparação de
lanches e refeição).
•

Confecção

da

exposição

informativa:

cartazes,

desenhos,

workshops,

esculturas, etc.
•

Encontro da equipe multidisciplinar com grupo especifico de reeducação

alimentar para avaliação dos resultados positivos e negativos.
•

Preparação de evento aberto às famílias, sobre “Alimentação e hábitos

saudáveis” com exposição, degustação de lanches saudáveis produzidos com o que foi
plantado na horta, atividades físicas, teatros, palestras, etc.
Drogas
•

Realizar um levantamento prévio sobre o conhecimento dos atendidos a respeito

de sinais de dependência de substâncias psicotrópicas;
•

Pesquisas sobre conteúdos relacionados a drogas, classificação das drogas,

drogas lícitas e ilícitas e efeitos do uso de drogas;
•

Roda de conversa abordando temas relacionados à dependência química;

•

Elaboração de cartazes sobre os conteúdos pesquisados e conclusões

levantadas nas rodas de conversa.
•

Contação de histórias;

•

Pesquisa sobre as consequências do uso abusivo de drogas;

•

Construção de uma peça teatral e desenvolvimento do roteiro;

•

Palestras para os atendidos e familiares com os profissionais do DNARC

(Divisão Educacional e Narcóticos).
•

Levantamento de materiais didáticos (filmes, debates, figurino) para elaboração

da peça teatral e definição dos papéis;
•

Entrevista com especialista da área da saúde;

•

Entrevista com o setor de Psicologia e Serviço Social;

•

Ensaios teatrais das crianças, dos adolescentes e jovens;

•

Palestras com Narcóticos Anônimos;

•

Término dos ensaios e preparação para apresentação teatral;

•

Apresentação teatral para família.

Abuso Sexual
•

Encontro com pais e palestra com profissional da área sobre a prevenção do

abuso sexual infantil. para expor o programa e obter autorizações; Video: O que é
Educação Sexual?- Mary Neide Damico Figueiró - sensibilização
•

Rodas de conversa/ Contação de história sobre a higiene do corpo

humano.(poderá ser todos os meses de acordo com calendário das atividades).
•

Campanha de conscientização sobre a exploração infantil no Carnaval e

prevenção de DST.- Educ. Infantil/Adolescentes
•

Debates sobre acontecimentos referentes ao tema abuso e turismo sexual no

Carnaval. Adolescentes
•

Video: PIPO E FIFI - prevenção de violência sexual para crianças - contação de

histórias por Fafá conta.
•

Pesquisa direcionada sobre o tema.

•

Início das confecções para a montagem de uma sala temática envolvendo todas

faixas etárias.
•

Diga não a abuso infantil (disque 100) https://youtu.be/TbhYddA0Zfo

•

Filme: Vídeo produzido pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência

Sexual contra Crianças e Adolescentes
•

Programa do CRAS para o mês de maio como referência ao trabalho contra a

Violência e o Abuso Sexual.
•

Palestras envolvendo as famílias dos assistidos abordando sobre o tema

principal.

Video:

Caso

da

menina Araceli:

O

crime

que

chocou

o

país

https://youtu.be/j_V3L1NpJ3g - Caso que deu origem a criação do dia Nacional de
Combate ao Abuso Sexual.
•

Contação de histórias

•

Promoção de um “cinedebate” apropriado para as respectivas a etária- Abuso

sexual - Filme Confiar (p/ adolescentes) https://youtu.be/2ZM3PP1tUDw•

Oficinas temáticas sobre o cuidado com o próprio corpo.

•

Análise das músicas e outras formas culturais que dialoguem com o tema.

•

Video: Abuso sexual infantil

•

Teatro desenvolvido pelos educadores com o tema “Onde posso fazer/receber

https://youtu.be/0q7tOBYauyQ

carinho?”.
•

Análise da série 13 razões (13 reasons why), cujo conteúdo dialoga com o tema.

•

Cine/Debate: O Silêncio de Lara - Abuso sexual infantil. Disponível em:

https://youtu.be/PyPT6yF5llY
•

O curta metragem “O Silêncio de Lara” será lançado em 2015. A história retrata a

vida

de uma adolescente que sofre abuso sexual e como ela resolve quebrar o

silêncio. A violência sexual pode trazer sequelas terríveis. Direção - Rudy Barros
•

Produção de revistas, desenhos, documentá rios e etc.

•

Peça teatral realizada pelos adolescentes.

•

Montagem de um quebra cabeça, jogo da memória e jogos referente ao tema.

•

Ensaios das manifestações artísticas.

•

Palestra com profissional da área sobre como agir perante uma situação de

abuso.
•

Dinâmicas sobre o tema.

•

Cine/debate: Flagrante de Assédio Sexual Infantil - Experimento Social

•

Desenvolvimento de criação de histórias em quadrinho pelos adolescentes e os

mesmos passarão para as crianças.
•

Pesquisa realizada e apresentadas pelos adolescentes para as suas famílias

referentes as leis de abuso sexual.
•

Violência contra a criança

•

Palestras com apresentação do projeto e explanação sobre as diferentes formas

de violências e suas consequências, para todos os atendidos e suas famílias.

•

Rodas de Conversas com crianças/adolescentes atendidos abordando os temas

de violência, visando a observação do conhecimento adquirido.
•

Reflexões, discussões e votação para definir as regras de boa convivência,

estabelecendo direitos e deveres, a serem registradas e respeitadas por todos. (Carta
Magna).
•

Realização de grupos com norteadores da legislação especifica ECA e Estatuto

da Juventude, com um grupo formado por funcionários.
•

Aplicação da dinâmica do Pote, em diversos grupos de atendidos e suas

famílias, sendo que para a faixa etária de 04 a 06 anos a Contação de História;
•

Continuidade do grupo de estudo referente ao ECA e o Estatuto da Juventude,

com um grupo formado por funcionários;
•

Dramatização de cenas selecionadas, buscando solucionar a cena apresentada.

•

Palestras com explanação sobre o Bullying e suas consequências, para todos os

atendidos e suas famílias;
•

Projeção de curta metragem de animação “Que papo é esse Bullying”, para

atendidos e suas famílias, finalizando com debates sobre o tema;
•

Exposição de vídeos relacionados aos temas propostos com reflexões;

•

Brincadeiras e jogos voltados ao “Não praticar o bullying com o próximo”;

•

Palestras com explanação sobre “Negligencia” e suas consequências, para

todos os atendidos e suas famílias;
•

Brincadeiras e jogos voltados aos “cuidados consigo e o outro”, mostrando a

negligencia;
•

Produção de matérias para promoção do workshop, como vídeos, entrevistas e

cartazes.
•

Jogos coletivos e cooperativos;

•

Workshops

sobre

“Violência

Intrafamiliar”

para

funcionários,

crianças/adolescentes e suas famílias;
•

Palestras com explanação sobre “Violência psicológica intrafamiliar” e suas

consequências, para todos os atendidos e suas famílias;
•

Reflexões, discussões e votação as regras de boa convivência, estabelecendo

direitos e deveres, a serem registradas e respeitadas por todos;
•

Palestras com explanação sobre “Violência Doméstica” e suas consequências,

para todos os atendidos e suas famílias;
•

Produção de material para a apresentação de peça de teatro e/ou dramatização

com tema sobre Violência Domestica, usando a produção de máscaras e
fantoches/bonecos pra reprodução de cenas.
•

Realização de grupos com norteadores da Violência Institucional, com um grupo

formado por funcionários;
•

Confraternização no Dia da Família (08 de dezembro) com exposição das

produções das crianças/adolescentes desenvolvidas no decorrer do segundo semestre
do ano.
Meio Ambiente
•

Retirada gradativa do uso do copo plástico da instituição.

•

Roda de conversa com as crianças e adolescentes sobre o descarte do lixo.

•

Observação e Pesquisa sobre o lixo do Lar (cozinha e outros ambientes).

•

Conversa das crianças com colaboradores sobre o descarte do lixo.

•

Criação gráfica dos personagens/monstros “Papa Lixos”.

•

Criação 3D dos personagens monstros “Papa Lixos”. As crianças podem utilizar
sucatas (encontradas no lixo ou não) para a confecção dos personagens.

•

Criação da identificação de adesivos para as lixeiras.

•

Colocação dos personagens nos locais indicados e escolhidos pelas crianças.

•

Visita ao Reciclázaro pelos educadores multiplicadores e coordenadores.

•

Palestra de Ricardo Crede para crianças e adolescentes sobre a separação do
Lixo

•

Colocação de cartazes de conscientização sobre o cuidado com o Meio
Ambiente pela instituição.

•

Confecção de composteiras da instituição.

•

Reconfiguração do espaço de aulas práticas do Agroecológico.

•

Conversa em roda inicial sobre o modo integrado e sistêmico e as noções
básicas relacionadas ao meio ambiente.

•

Observação e análise de fatos e situações do ponto de vista ambiental na
instituição, de modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de
atuar.

•

Verificar que problemas que as crianças e adolescentes da instituição poderiam
ajudar a resolver. Filme: Lixo extraordinário

•

Criação de letra de música sobre o lixo.

•

Criação de campanha sobre separação correta do lixo para o público interno da
instituição.

•

Coleta de materiais recicláveis para o início da construção dos muros verdes.

•

Construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis

•

Pesquisa de campo interno: observação dos espaços verdes da instituição

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Investigação sobre o fornecimento de água na instituição, tratamento, reúso.

•

Pesquisa sobre formas de reúso da água.

•

Criação de campanha sobre uso adequado da água para o público interno da
instituição.

•

Filme: tema Água (Aqcuária – Planeta Água)

•

Pesquisa sobre os Direitos da Água.

•

Experimentos com a água.

•

Visita técnica nas intermediações da instituição para iniciar o projeto de plantio
no entorno.

•

Roda de conversa para sistematização da narrativa sobre o estudo do meio.

•

Iniciar Arborização urbana ao redor do Lar com divisões de grupo.

•

Criação de letra de música sobre a água.

•

Criação de campanha sobre uso adequado da água para o público externo à
instituição.

•

Criação de campanha sobre expansão de áreas verdes para o público interno da
instituição.

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Continuidade da campanha sobre expansão de áreas verdes para o público
interno da instituição.

•

Criação de campanha sobre expansão de áreas verdes para o público externo
da instituição.

•

Saída a campo para divulgação da campanha.

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Plantio de mudas frutíferas no entorno com atendidos, familiares, trabalhadores
e comunidade.

Empreendedorismo
Para desenvolver o protagonismo, a autonomia, a confiança para transformar a
realidade, será considerado os pilares de aprendizado da UNESCO:
✓ Aprender a conhecer (Etapa 1)
✓ Aprender a fazer (Etapa 2)
✓ Aprender a viver juntos (Etapa 3 e 4)
✓ Aprender a ser (Etapa 5)
Tal mediação ocorrer em etapas, como segue:
ETAPA 1: ENTENDER O EU, O OUTRO E O CONTEXTO
Entende-se como seres humanos pertencentes a uma coletividade, num entendimento
progressivo do outro e do contexto em que estão inseridos. A dimensão do outro, passa
necessariamente pela descoberta de si mesmo e do seu papel numa visão social de
mundo.
As rodas de conversa, os grupos psicossociais, as atividades esportivas e artísticoculturais

contribuem

neste

direcionamento,

despertando-lhes

a

curiosidade,

desenvolvendo-lhes o sentido de observação e proporcionando-lhes atitudes de
experimentação.
ETAPA 2: DAR VOZ E CRIAR DEBATES ARGUMENTATIVOS
Foi dado voz às crianças, adolescentes e jovens, de forma a alcançarem
gradativamente o microambiente familiar e institucional e o macroambiente global, para
que eles tenham a oportunidade de experimentar a ação efetiva de protagonizar na
criação de acordos e regulamentos da comunidade educacional, no cumprimento de
compromissos assumidos, na implementação e no monitoramento de suas políticas e
na proteção de seus direitos humanos. A argumentação por meio do diálogo e da troca
de ideias é um dos instrumentos mais ricos e poderosos na formação cidadã, numa
sábia descentralização que conduza a um aumento da responsabilidade juvenil.
Os debates sobre as atividades a serem desenvolvidas no Lar, para que os
adolescentes e jovens tenham oportunidades de expressar suas opiniões e as formas
de se relacionarem neste espaço democrático, exercitando a resolução não-violenta de
conflitos.

ETAPA 3) CRIAR REDES DE COMUNICAÇÃO
Foi criado um jornal jovem em que as potencialidades das novas tecnologias da
informação fomentem a formação de valores, a construção de novos conhecimentos e
a prática da participação na vida pública, por meio do exercício da cidadania de acordo
com o tempo-espaço em que vivem atualmente.
Apoiar as lideranças infanto-juvenis a trabalharem em rede e em parceria é
compreender o mundo que os rodeia, gerando oportunidades de aprendizado para
desenvolver as suas capacidades para se comunicar, para empreender e viver com
dignidade.
ETAPA 4) RESSIGNIFICAR ESPAÇOS FÍSICOS DE CONVIVÊNCIA
Explorar situações de coletividade nos espaços físicos sócio educacionais do Lar, que
circulem entre o saber, saber-ser e o saber-fazer juntos, para que em um segundo
momento os adolescentes e jovens possam protagonizar na construção de projetos
esportivos e artísticos-culturais comuns e de interesse coletivo.
Os espaços físicos do Lar, como a casa brincante, o ateliê de arte, o prédio sonoro, o
laboratório de meio-ambiente, o centro esportivo vão ganhando novas formas e
significados, numa apropriação desta coletividade juvenil em favor de propósitos
comuns, por meio da cooperação nas áreas esportivas e artístico-culturais e também
na participação efetiva em atividades sociais desenvolvendo a criatividade, os talentos
e as capacidades de empreendimento.
ETAPA

5)

ENVOLVER

A

ORGANIZAÇÃO

CIVIL

NAS

PROPOSTAS

INTERCULTURAIS
As atividades artístico-culturais de formação incluem oficinas de brincadeiras e jogos
cooperativos, de espaços sonoros, ateliês e de centro esportivo, além da participação
de sindicalistas, pesquisadores, conselheiros, artistas, poetas, parcerias com órgãos
governamentais, movimentos sociais e especialistas que desenvolvam palestras
sobre temas relacionados aos direitos humanos dos adolescentes e jovens.
Uma formação intercultural capaz de sugerir resposta às necessidades específicas das
comunidades do extremo leste paulistano, que possuem a sua própria história a ser
valorizada.

B.1.6) METAS e B.1.7) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO

Nº no plano de ação: 2019
Nome: PROGRAMA PASE I
Nº de atendimentos realizados: 50.400 atendimentos a famílias 1.263 usuários
crianças/adolescentes
Nº de atendidos: 252
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que
não constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
O programa Pase apresentado no plano de ação 2018 era dividido por faixa etárias
como Pase I, atendendo crianças de 04 a 06 anos e Pase IV, atendendo crianças de
07 a 14 anos. Devido à reestruturação interna APENAS de nomenclatura do
atendimento, o Pase I, passa a atender crianças e adolescentes de 04 a 14 anos.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano?
Sim e hoje é apresentado como PASE I.

1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais e aprendizagem para o desenvolvimento do convívio.
Meta qualitativa: Ações com um olhar individualizado na criança/adolescente a partir
do contexto familiar.
Impacto social: Percepção individualizada pelo profissional para as habilidades
cognitivas e socioemocionais de cada criança no grupo, a partir da flexibilidade na
proposta de atividades opcionais. Acolhimento personalizado e atendimento
individualizado da criança na Instituição.
Meta qualitativa: Escuta ativa com profissionais qualificados.
Impacto Social: Atendimentos qualificados, resultados positivos no fortalecimento dos
vínculos por meio das intervenções assistenciais, reação/respostas adequadas dos

atendidos quanto ao desenvolvimento do convívio social.

2. Oferecer atividades para o desenvolvimento das habilidades nas áreas de
artes, leitura, música, culinária, pensamento crítico, sustentabilidade, meio
ambiente, cidadania e esportes.
Meta qualitativa: Atividades baseadas em Valores Humanos como respeito,
cooperatividade, flexibilidade, tolerância e outros, trazendo essa prática para a
vivência diária.
Impacto social: Qualidade das relações interpessoais, aproveitamento das diversas
modalidades

oferecidas,

aprendizagem

significativa,

produções

criativas.

Desenvolvimento e expansão dos conceitos socioeducacionais trabalhados por meio
dos valores humanos.
Meta Quantitativa: 80% dos atendidos nas atividades oferecidas.
Impacto social: Baixa evasão, com 80% de presença nas atividades oferecidas.

B.1.8) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.9) INFRAESTRUTURA

Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Banheiros

44

Biblioteca

01

Brinquedoteca

01

Copa/cozinha

01

Enfermaria

01

Espaço agroecológico

01

Espaço para guarda de pertences

100 armários

Instalações elétricas e hidráulicas

18

Jardim/parque

6/2

Lavanderia

01

Quadras esportivas

02

Quartos coletivos

0

Quartos individuais

0

Recepção

01

Refeitório

02

Salas

de

atendimento

em 02

grupo/atividades comunitárias
Salas de atendimento individual

01

Salas de repouso

02

Salas exclusivas para administração, 01
coordenação, equipe técnica
Outros (Especifique)

B.1.10) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PASE I
PASE

Função

Formação

Vínculo (*)

Nível
escolaridade (**)

de

Carga
Horária
Seman

Psicóloga (1)

Psicologia

Regime CLT

Superior Completo

30

Estagiários Psicologia (10)

Psicologia

Regime CLT

Superior Cursando

30

Orientador Disciplinar

Psicologia

Regime CLT

Superior Cursando

40

Educador Social

Pedagogia

Regime CLT

Pós Graduação

40

Educador Social (4)

Pedagogia

Regime CLT

Superior Completo

40

Educador Social (2)

Pedagogia

Regime CLT

Superior Cursando

40

Regime CLT

Médio Completo

40

Educador Social (1)
Educador Social de Esportes (3)

Educação Física

Regime CLT

Superior Completo

25

Educador Social de Música

Música

Regime CLT

Superior Completo

07

Educador Social de Letramento (2) Psicologia

Regime CLT

Superior Completo

25

Educador Social de Dança

Regime CLT

Superior Completo

07

Regime CLT

Médio Incompleto

40

Dança

Auxiliar de Classe

Regime CLT

Auxiliar de Classe

Fundamental
Incompleto

40

Auxiliar de Classe

Pedagogia

Regime CLT

Superior Cursando

40

Estagiários Educação Física (2)

Educação Física

Regime CLT

Superior Cursando

30

Bibliotecária

Biblioteconomia

Regime CLT

Superior Completo

40

B.1.11) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O programa PASE I está articulado com os serviços da rede socioassistencial local e
políticas públicas setoriais no âmbito territorial: Poupatempo, Vara Central da Infância e
Juventude, Vara da Infância e da Juventude e Vara de Família do Foro Regional do
Tatuapé, Vara de Violência Doméstica Penha, Defensoria Pública Tatuapé, Delegacia
da Mulher 52º DP, do Jardim Robru e de Itaquera, 30º Distrito policial – Tatuapé,
Faculdade de Odontologia da APCD-FAOA, Hospital Pérola Byington, Santa Casa de
Misericórdia, Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro (Odontológico), Pronto
Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Odontológico), Hicf – Hospital Infantil
Cândido Fontoura, Ubs Vila Santo Estevão - Dr. Woady Jorge Kalil, Hospital Municipal
Tatuapé - Dr. Carmino Caricchio, Ubs Dr. Antonio da Silveira e Oliveira – Formosa I,
Parque Ceret Anália Franco, Parque Ecológico do Tiete, Parque do Piqueri, Parque
Raul Seixas, Parque do Carmo, Parque Belém e Oficina de Cultura, Biblioteca
Cassiano Ricardo, Biblioteca Hans Christian Andersen, Diretoria Regional de Educação
Penha, Dre Mooca, Emef Jackson de Figueiredo, E.E. Prof João Borges, E.E João
Clímaco, E.E. Professor Paulo Novaes de Carvalho, E.E. Prof Blanca Zwicker Simões,
E.E. Dr. Benedito Estevam dos Santos, Emef Gen Othelo Franco, Emei Prof Irene
Favret Lopes, , Emei Bom Parto, Emei Prof Maria Laura de Souza Campos, Emei
Quintino Bocaiuva, Cei Carrão, Cei Samir Rachid Saliba, Clinicas Escola de Psicologia,
Caps Mooca, Caps AD Mooca, Caps Infantil Mooca, CRAS ( Mooca, Aricanduva /
Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Itaquera, Penha, etc), CREAS ( Mooca, Aricanduva
/ Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Penha, etc), Núcleo de Proteção Jurídica Mooca,
Conselhos Tutelares ( Mooca, Aricanduva / Formosa, V.Matilde, Artur Alvim,
Guaianases, Penha, etc), Hotel Trip, Shopping Metro Tatuapé (Teatro Botica), entre
outros equipamentos, como: clinicas terapeuticas, Senac, Senai.

PASE II
Programa de Apoio Socio educacional II

CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Eliana Pereira, Marina Hannun, Elisete Cassola
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Mooca

Programa de Apoio Socioeducativo PASE II
B.1.12) PUBLICO ALVO
Este programa foi criado em 2009 com o nome PASE V para atender a demanda das
famílias que possuíam filhos em diversas idades em escolas diferentes e utilizavam a
instituição em período de contraturno escolar. O Lar Sírio, então, assinou um termo de
parceria educacional com o SESI para facilitar a logística familiar, centralizar a
educação destas crianças em um único local e passou a apoiar os atendidos de 6 a 17
anos que estudam como bolsistas nesta instituição.
Atualmente o programa funciona da 7h às 19h, com a denominação de PASE II.
Muitas vezes esses atendidos trazem grandes desafios de desenvolvimento cognitivo e
de vínculos no contexto familiar. São famílias em situação de vulnerabilidade que, se
não forem atendidas no programa cairão no risco social. A Instituição oferece

acompanhamento psicossocial para estas famílias, fazendo encaminhamentos e
articulações necessárias para a Rede Pública de Proteção Social nas áreas: saúde,
direitos, educação, Vara da Infância e da Família, programas de proteção especial.
Possui parcerias com algumas comunidades e clínicas terapêuticas para tratamento de
uso de substâncias psicoativas. O acompanhamento é feito por meio de entrevistas e
acompanhamento individuais da família com a equipe do Serviço Social e Psicologia da
Instituição para a preservação e fortalecimento dos vínculos familiares, prevenindo as
situações de risco social, a desestruturação da família e evasão escolar. Este programa
oferece benefícios como: alimentação diária para as crianças e adolescentes (almoço),
cesta básica, subsídios materiais ou financeiros (de acordo com a necessidade de cada
família), mais apoio para a participação em atividades culturais e de lazer propostas
pelo Lar.
Capacidade de atendimento: 563
Número de atendidos: 435
Faixa etária: 6 a 17 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 7h as 19h

B.1.13) OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL
Oferecer

proteção

social

básica

a

crianças/adolescentes

em

situação

de

vulnerabilidade ou risco social, assegurando espaços de referência, de participação e
convivência, de relações afetivas saudáveis, respeito e autoridade, que garantam o
fortalecimento do núcleo familiar, a ampliação de seu universo de trocas culturais,
participação na vida da comunidade, apoio à família para exercer seu papel parental,
preparação para o pleno exercício da cidadania e preparação para o trabalho.

B.1.14) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU
BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
1. Proporcionar oportunidades às crianças e aos adolescentes atendidos para
vivenciarem

realidades

socioeducacionais

diferenciadas

oportunizando

igualdades sociais.
2. Promover oportunidades de acessos e atividades que ampliem sua rede de
proteção e possibilidades de profissionalização.

B.1.15) CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
A prioridade para este Programa é dada para crianças ou adolescentes encaminhados
por solicitação da Vara da infância do Tatuapé, CRAS / CREAS Mooca ou crianças
identificadas pela coordenadora do serviço, em situação de vulnerabilidade, também
crianças cuja guarda esteja em poder de avós/família extensa ou parentes em
dificuldades ou adolescentes que buscam a profissionalização ou que possuam irmãos
participantes dos demais programas sociais da Instituição. As próprias famílias também
procuram o Serviço Social da Instituição em busca de vaga.

B.1.16) METODOLOGIA
Assunção de uma metodologia dialogada que garante a escuta acolhedora e
qualificada para motiva a participação da família nos atendimentos individuais ou em
grupo ou atividades de integração proposta pelo programa.
Nosso objetivo metodológico no atendimento à criança/adolescente é garantir e
reconhecer, nas intervenções ou seleção de atividades, os direitos básicos (saúde,
educação, esporte, lazer, cultura, convivência social), informando com rigor de registros
aos órgãos competentes, qualquer violação de direito identificada.
As atividades propostas neste programa são, prioritariamente, do EIXO COMUM;
aprendizagem de procedimentos e atitudes para APRENDER A FAZER / APRENDER A
SER / APRENDER A CONVIVER. Exigem da equipe do programa extrema dedicação

para o atendimento individual, visitas domiciliares e trabalho articulado tanto
internamente com os outros programas nos quais os atendidos possuem irmãos, como
com os projetos internos e externos de promoção social familiar e individual, para o
alcance dos objetivos.

GRADE DE ATIVIDADES
2ª feira

3ª feira

4ª. feira

5ª. feira

6ª. Feira

7 as 8h

7 as 8h

7 as 8h

7 as 8h

7 as 8h

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial
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familiar

familiar

familiar

familiar
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8 as 12h
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8 as 12h
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Atendimento de Atendimento de Atendimento de Atendimento de Atendimento de
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orientação
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orientação
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psicológica e de psicológica e de psicológica e de psicológica e de psicológica e de
saúde individual saúde individual saúde individual saúde individual saúde individual
ou familiar

ou familiar

ou familiar

ou familiar

ou familiar

8 as 11h

8 as 11h

8 as 11h

8 as 11h

8 as 11h

Visitas

Visitas

Visitas

Visitas

Visitas

domiciliares

domiciliares

domiciliares

domiciliares

domiciliares

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

Almoço
crianças

das Almoço
e crianças

das Almoço
e crianças

das Almoço
e crianças

das Almoço
e crianças

adolescentes

adolescentes

adolescentes

adolescentes

adolescentes

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

12 as 13h

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

das
e

Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial
familiar

familiar

familiar

familiar

familiar

13 as 17h

13 as 17h

13 as 17h

13 as 17h

13 as 17h

Atendimento de Atendimento de Atendimento de Atendimento de Atendimento de
orientação

orientação

orientação

orientação

orientação

psicológica e de psicológica e de psicológica e de psicológica e de psicológica e de
saúde individual saúde individual saúde individual saúde individual saúde individual
ou familiar

ou familiar

ou familiar

ou familiar

ou familiar

13 as 16h

13 as 16h

13 as 16h

13 as 16h

13 as 16h

Visitas

Visitas

Visitas

Visitas

Visitas

domiciliares

domiciliares

domiciliares

domiciliares

domiciliares

16 as 19h

16 as 19h

16 as 19h

16 as 19h

16 as 19h

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Atendimento

Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial Socioassistencial
familiar

familiar

familiar

familiar

familiar

B.1.17) METAS e B.1.18) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO

Nº no plano de ação:
Nome: PROGRAMA PASE II
Nº

de

atendimentos

realizados:

87.000

atendimentos

a

famílias,

crianças/adolescentes.
Nº de atendidos: 435
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que
não constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
Devido a reestruturação de nomenclatura interna do programa o Pase V apresentado

no plano de ação 2018 atualmente é nomeado como Pase II. Atendendo as famílias
assistidas com apoio psicossocial e apoio para a participação de crianças e
adolescentes em atividades socioculturais e de lazer propostas pelo Lar.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano?
Sim.

1. Proporcionar oportunidades às crianças e aos adolescentes atendidos para
vivenciarem

realidades

socioeducacionais

diferenciadas

oportunizando

igualdades sociais.
Meta Quantitativa: 90% de conclusivos na Educação Básica
Impacto Social: 90% conclusivos

2. Promover oportunidades de acessos e atividades que ampliem sua rede de
proteção e possibilidades de profissionalização.
Meta Qualitativa: Promoção de visibilidade pessoal e social.
Impacto Social: Autoestima, qualificação, conhecimento da rede de proteção
ampliando a promoção pessoal e social dos atendidos.
Meta quantitativa: 70% de inserção dos atendidos em cursos preparatórios e à
profissionalização.
Impacto Social: Matrícula, frequência e aproveitamento de 80% em cursos
preparatórios à profissionalização.

B.1.19) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.20) INFRAESTRUTURA
Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Banheiros

44

Biblioteca

01

Brinquedoteca

01

Copa/cozinha

01

Enfermaria

01

Espaço agroecológico

01

Espaço para guarda de pertences

100 armários

Instalações elétricas e hidráulicas

18

Jardim/parque

6/2

Lavanderia

01

Quadras esportivas

02

Quartos coletivos

0

Quartos individuais

0

Recepção

01

Refeitório

02

Salas

de

atendimento

em 02

grupo/atividades comunitárias
Salas de atendimento individual

01

Salas de repouso

02

Salas exclusivas para administração, 01
coordenação, equipe técnica
Outros (Especifique)

B.1.21) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS

11. PASE II
Nível
Função

Formação

Vínculo (*)

escolaridade
(**)

Estagiária Pedagogia

Educadora Social

Pedagogia

de

Regime

Superior

CLT

Cursando

Regime

Médio

CLT

Completo

Carga Horária
Mensal

30

40

B.1.22) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O programa PASE II está articulado com os serviços da rede socioassistencial local e
políticas públicas setoriais no âmbito territorial: Poupatempo, Vara Central da Infância e
Juventude, Vara da Infância e da Juventude e Vara de Família do Foro Regional do
Tatuapé, Vara de Violência Doméstica Penha, Defensoria Pública Tatuapé, Delegacia
da Mulher 52º DP, do Jardim Robru e de Itaquera, 30º Distrito policial – Tatuapé,
Faculdade de Odontologia da APCD-FAOA, Hospital Pérola Byington, Santa Casa de
Misericórdia, Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro (Odontológico), Pronto
Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Odontológico), Hicf – Hospital Infantil
Cândido Fontoura, Ubs Vila Santo Estevão - Dr. Woady Jorge Kalil, Hospital Municipal
Tatuapé - Dr. Carmino Caricchio, Ubs Dr. Antonio da Silveira e Oliveira – Formosa I,
Parque Ceret Anália Franco, Parque Ecológico do Tiete, Parque do Piqueri, Parque
Raul Seixas, Parque do Carmo, Parque Belém e Oficina de Cultura, Biblioteca
Cassiano Ricardo, Biblioteca Hans Christian Andersen, Diretoria Regional de Educação
Penha, Dre Mooca, Emef Jackson de Figueiredo, E.E. Prof João Borges, E.E João
Clímaco, E.E. Professor Paulo Novaes de Carvalho, E.E. Prof Blanca Zwicker Simões,
E.E. Dr. Benedito Estevam dos Santos, Emef Gen Othelo Franco, Emei Prof Irene
Favret Lopes, , Emei Bom Parto, Emei Prof Maria Laura de Souza Campos, Emei

Quintino Bocaiuva, Cei Carrão, Cei Samir Rachid Saliba, Clinicas Escola de Psicologia,
Caps Mooca, Caps AD Mooca, Caps Infantil Mooca, CRAS ( Mooca, Aricanduva /
Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Itaquera, Penha, etc), CREAS ( Mooca, Aricanduva
/ Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Penha, etc), Núcleo de Proteção Jurídica Mooca,
Conselhos Tutelares ( Mooca, Aricanduva / Formosa, V.Matilde, Artur Alvim,
Guaianases, Penha, etc), Hotel Trip, Shopping Metro Tatuapé (Teatro Botica), entre
outros equipamentos, como: clinicas terapeuticas, Senac, Senai.

PASE PÓS
Programa de Apoio Socio educacional PÒS
CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Eliana Pereira, Marina Hannun, Elisete Cassola
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Mooca

Programa de Apoio Socioeducativo PASE PÓS
B.1.23) PÚBLICO ALVO
Neste programa, o Lar Sírio apoia crianças e adolescentes no período das 16h às 19h
com atividades de recreação, lazer, esporte e cultura. As famílias são atendidas com
orientação e acompanhamento social objetivando o fortalecendo dos vínculos
familiares e orientações no que se refere à garantia de direitos. As crianças chegam ao
Lar Sírio após o término das aulas, fazem atividades e realizam a refeição (jantar).
Neste Programa temos maior flexibilidade de horário, pois cada família é atendida de
acordo com sua necessidade.
Capacidade de atendimento: 200
Número de atendidos: 132
Faixa etária: 4 a 14 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 16h as 19h

B.1.23) OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL
Oferecer proteção social a crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade ou
risco social, assegurando espaços de referência, de participação, convivência, de
relações afetivas, respeito e autoridade, que garantam o fortalecimento do núcleo
familiar, a ampliação de seu universo de trocas culturais, a experimentação da
participação na vida da comunidade.
Neste programa observamos que o objetivo de ser um espaço de referência,
convivência e participação foram amplamente atingidas: tanto as crianças como os
adolescentes expressam muita alegria em estar na Instituição e usar o pátio para rodas
de conversa, ensaiar apresentações, fazer trabalhos escolares, enfim, aproveitar a
segurança e o acolhimento oferecido pela Instituição para desenvolver relações
saudáveis e vínculos sólidos.

B.1.24) OBJETIVOS ESPECIFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU
BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL
1. Desenvolver atividades em grupo para as crianças/adolescentes visando o
desenvolvimento das relações inter e interpessoais para reduzir os conflitos.
2. Oferecer atividades nas áreas de esporte, lazer, arte e cultura

B.1.25) CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
Os principais critérios para os atendimentos destes adolescentes e jovens estudantes
são possuir número de NIS (CADÚNICO), com abrangência territorial. Levando-se em
conta nossa localização de fácil acesso nas proximidades dos metrôs, Carrão e
Tatuapé, é feito um estudo socioeconômico, com entrevista e instrumental do serviço
social, tendo em vista um trabalho de promoção social, inclusão, enfrentamento das
desigualdades e equidade social.

B.1.26) METODOLOGIA
Assunção de uma metodologia dialogada que garante a escuta acolhedora e
qualificada, forte participação das crianças, como também dos profissionais, na
construção das atividades e rotina do programa. A mesma escuta acolhedora e
qualificada motiva a participação da família nos atendimentos individuais ou em grupo
ou atividades de integração proposta pelo programa.
Nosso objetivo metodológico no atendimento à criança/adolescente é garantir e
reconhecer, nas intervenções ou seleção de atividades, os direitos básicos (saúde,
educação, esporte, lazer, cultura, convivência social), informando com rigor de registros
aos órgãos competentes, qualquer violação identificada.
As atividades abaixo relacionadas são divididas metodologicamente em dois grupos: O
primeiro é chamado de EIXO DIVERSIFICADO: atividades que exigem conhecimento
específico na área e, por isso, são dirigidas por educadores, monitores ou professores
especialistas

nas

movimento/esporte,

respectivas
música

áreas

corporal,

(dança,

capoeira,

biblioteca,

grupos

música,

culinária,

recreativos.

EIXO

DIVERSIFICADO pode ser mudado ou substituído quando necessário.
O segundo grupo chamamos de EIXO COMUM. São atividades que exigem a
aprendizagem

de

procedimentos

e

atitudes

para

APRENDER

CONHECER,

APRENDER A FAZER, APRENDER A SER, APRENDER A CONVIVER. Este eixo ajuda
a criança a construir uma rotina para organizar sua vida de forma disciplinada,
respeitando a si mesma e ao outro, adequando suas atitudes aos espaços públicos e
privados: organização, convivência, alimentação, higiene, atendimento individual,
acompanhamento psicossocial, jogos cooperativos, atividades no parque, brincadeiras
tradicionais (pula corda, lenço atrás, jogo simbólico, etc.), criatividade (desenhos,
pintura, artes visuais, construir histórias, cantar e dançar), atividades livres, leitura.
As atividades do EIXO COMUM são dirigidas pelas educadoras de referência de cada
grupo ou pela coordenadora do programa ou ainda pela assistente social do programa
quando se tratar de atendimento à família.
O EIXO COMUM deve ser estável para que a criança possa vivenciar, identificar,

aprender e incorporar ao seu universo.
A RODA DE CONVERSA é uma atividade permanente e uma das importantes
estratégias metodológicas para o desenvolvimento do EIXO COMUM.
ROTINA DO PROGRAMA
Recepção/organização/roda

de

conversa

-

(realizado

por:

educadora

social/

coordenadora/estagiário);
Roda de conversa (sala de referência de cada grupo) para a organização das crianças
em relação às atividades do dia, escuta do que as crianças têm a dizer ou sugerir sobre
a convivência do grupo, atividades ou qualquer tema que elas tragam. (realizado por:
educadora de referência do grupo ou coordenadora do programa).
Atividades – recreação dirigida, jogos cooperativos, oficinas e teatro (salas específicas
ou pátios do Lar) (realizado por: professora de teatro/professor de jogos
cooperativo/professor de educação física e acompanhamento da educadora de
referência ou estagiário) e parque.
Jantar (refeitório da Instituição) (realizado pela educadora social e estagiário).
Higiene pessoal, organização e saída (realizado por: educadora social, coordenadora e
estagiários).

B.1.27) METAS e B.1.28) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO
Nº no plano de ação:
Nome: PROGRAMA PASE PÓS
Nº de atendimentos realizados:

26.400 atendimentos a famílias,

usuários

crianças/adolescentes
Nº de atendidos: 132
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que
não constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
Devido a reestruturação da nomenclatura do programa, atualmente o programa
PASE II, apresentado no plano de ação 2018 é nomeado como PASE PÓS.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano? Sim.

1. Desenvolver atividades em grupo para as crianças/adolescentes visando o
desenvolvimento das relações inter e intrapessoais para reduzir os conflitos.
Meta Qualitativa: Envolver os atendidos num ambiente onde possam ser evidenciados
valores como respeito, boas maneiras, responsabilidade, amizade, autocontrole e
outros.
Impacto social: Participação espontânea e amistosa dos atendidos nas atividades
propostas.
Meta Qualitativa: Reduzir intercorrências de conflitos
Impacto social: Baixo índice de atendimentos para mediação de conflitos.

2. Oferecer atividades nas áreas de esporte, lazer, arte e cultura.
Meta Qualitativa: Promover desenvolvimento e lazer.
Impacto social: Grande interesse na participação de atividades recreativas propostas.
Meta Quantitativa: Atingir 80% de participação ativa nas atividades.
Indicador: Presença participativa de 90% nas atividades.

B.1.29) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.30) INFRAESTRUTURA
Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Banheiros

44

Biblioteca

01

Brinquedoteca

01

Copa/cozinha

01

Enfermaria

01

Espaço agroecológico

01

Espaço para guarda de pertences

100 armários

Instalações elétricas e hidráulicas

18

Jardim/parque

6/2

Lavanderia

01

Quadras esportivas

02

Quartos coletivos

0

Quartos individuais

0

Recepção

01

Refeitório

02

Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias

02

Salas de atendimento individual

01

Salas de repouso

02

Salas exclusivas para administração, coordenação, equipe técnica

01

Outros (Especifique)

B.1.31) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PASE PÓS
PASE PÓS

Função

01 Educador Social
04 estagiários

Formação

Pedagogia
Psicologia

Vínculo (*)

Regime
CLT
Estágio

Nível
escolaridade (**)

Superior Cursando
Cursando

de

Carga
Horária
Mensal
40
30

B.1.32) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O programa PASE PÓS está articulado com os serviços da rede socioassistencial local
e políticas públicas setoriais no âmbito territorial: Poupatempo, Vara Central da Infância
e Juventude, Vara da Infância e da Juventude e Vara de Família do Foro Regional do
Tatuapé, Vara de Violência Doméstica Penha, Defensoria Pública Tatuapé, Delegacia
da Mulher 52º DP, do Jardim Robru e de Itaquera, 30º Distrito policial – Tatuapé,
Faculdade de Odontologia da APCD-FAOA, Hospital Pérola Byington, Santa Casa de
Misericórdia, Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro (Odontológico), Pronto
Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Odontológico), Hicf – Hospital Infantil
Cândido Fontoura, Ubs Vila Santo Estevão - Dr. Woady Jorge Kalil, Hospital Municipal
Tatuapé - Dr. Carmino Caricchio, Ubs Dr. Antonio da Silveira e Oliveira – Formosa I,
Parque Ceret Anália Franco, Parque Ecológico do Tiete, Parque do Piqueri, Parque
Raul Seixas, Parque do Carmo, Parque Belém e Oficina de Cultura, Biblioteca
Cassiano Ricardo, Biblioteca Hans Christian Andersen, Diretoria Regional de Educação
Penha, Dre Mooca, Emef Jackson de Figueiredo, E.E. Prof João Borges, E.E João
Clímaco, E.E. Professor Paulo Novaes de Carvalho, E.E. Prof Blanca Zwicker Simões,
E.E. Dr. Benedito Estevam dos Santos, Emef Gen Othelo Franco, Emei Prof Irene
Favret Lopes, , Emei Bom Parto, Emei Prof Maria Laura de Souza Campos, Emei
Quintino Bocaiuva, Cei Carrão, Cei Samir Rachid Saliba, Clinicas Escola de Psicologia,
Caps Mooca, Caps AD Mooca, Caps Infantil Mooca, CRAS ( Mooca, Aricanduva /
Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Itaquera, Penha, etc), CREAS ( Mooca, Aricanduva
/ Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Penha, etc), Núcleo de Proteção Jurídica Mooca,
Conselhos Tutelares ( Mooca, Aricanduva / Formosa, V.Matilde, Artur Alvim,
Guaianases, Penha, etc), Hotel Trip, Shopping Metro Tatuapé (Teatro Botica), entre
outros equipamentos, como: clinicas terapeuticas, Senac, Senai.

SCFV
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
PROGRAMA CCA
CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Ivone Hilário
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS moca
B.1.33) PÚBLICO ALVO
O SCFV-CCA foi implantado em 2006 para atender uma demanda das famílias da
região. O foco do trabalho é acolher, proteger crianças, adolescentes e jovens, em
situação de risco e vulnerabilidade social. Prevenir e atender a ocorrência de situações
de risco social, para os atendidos que se encontram em situação de vulnerabilidade,
por meio do desenvolvimento de potencialidades e de aquisições, do fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.
Desenvolver ações compartilhadas que facilitem o acesso das famílias às demais
políticas públicas e que gerem oportunidade de inclusão social e autonomia. Preparar o
público atendido, crianças, adolescentes e jovens, para exercer a cidadania com
autonomia e dignidade. Oferece proteção, acompanhamento psicossocial, alimentação

e atividades de formação no contraturno escolar nas áreas de cultura, esporte, lazer,
arte, convivência social, atendimentos individuais e campanhas de saúde.
Orienta e apoia as famílias para que possam cumprir seu papel parental e social.
Oferece também subsídios financeiros ou materiais para a família como cesta básica,
condução, livros didáticos e materiais escolares, de acordo com as necessidades que
são avaliadas tecnicamente pelo Serviço Social.
Embora este programa seja tipificado como Proteção Básica (PNAS) e, desta forma,
deveria trabalhar com níveis baixos de complexidade, o que ocorre, na prática é o
aumento de casos de alta complexidade nos programas de Proteção Básica. O
atendimento da alta complexidade que existe nos programas de Proteção Básica
oferecidos pelo Lar Sírio Pró-Infância exige maior preparo daqueles que trabalham
diretamente com os atendidos.
Capacidade de atendimento: 240
Número de atendidos: 180
Faixa etária: 6 a 14 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 8h as 17h

B.1.34) OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFICIO
SOCIOASSISTENCIAL
Assegurar a proteção, acolhimento, apoio social e atendimento interdisciplinar a
crianças, adolescentes, jovens em situação de risco, vulnerabilidade social ou carência,
visando à preservação de sua integridade física, psicológica, desenvolvimento de suas
potencialidades, preparando-as para o exercício da cidadania e inserção no mercado
de trabalho de forma digna, transformando seu futuro mediante o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

B.1.35) OBJETIVOS ESPECIFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU
BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL

1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais e aprendizagem para o desenvolvimento do convívio.
2. Oferecer atividades para o desenvolvimento das habilidades nas áreas de artes,
leitura, música, culinária, pensamento crítico, sustentabilidade, meio ambiente,
cidadania e esportes.
B.1.36) CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
Os principais critérios para os atendimentos destes adolescentes e jovens estudantes
são possuir número de NIS (CADÚNICO), com abrangência territorial. Levando-se em
conta nossa localização de fácil acesso nas proximidades dos metrôs, Carrão e
Tatuapé, é feito um estudo socioeconômico, com entrevista e instrumental do serviço
social, tendo em vista um trabalho de promoção social, inclusão, enfrentamento das
desigualdades e equidade social.

B.1.37) METODOLOGIA
Assunção de uma metodologia dialogada que garantem a escuta acolhedora e
qualificada e um olhar individual às crianças. Há ativa participação das crianças, como
também dos profissionais educadores sociais na construção das atividades e rotina do
Programa. A mesma escuta acolhedora e qualificada motiva a participação da família
nos atendimentos individuais ou em grupo ou atividades de integração proposta pelo
Programa. Nosso objetivo metodológico no atendimento à criança é garantir e
reconhecer, nas intervenções ou seleção de atividades, os direitos básicos (saúde,
educação, esporte, lazer, cultura, convivência social), informando com rigor de registros
aos órgãos competentes, qualquer violação identificada.

Temas geradores baseados em Valores Humanos Universais
➢ 2019 Não violência: Amor em compreensão

Considerando a Não Violência como tema gerador de 2019, dividimos os projetos
didaticamente em três dimensões:

Princípios socioeducacionais
➢ Considerar a realidade do território.
➢ Aplicar um enfoque interdisciplinar.
➢ Promover e ampliar a participação colaborativa de todos os envolvidos,
oferecendo às crianças e adolescentes a oportunidade de tomar decisões e
aceitar suas consequências.
➢ Constituir um processo permanente.
➢ Utilizar diversos ambientes com a finalidade socio educativa.

Ambientes de aprendizagem
Para que as atividades do programa sejam desenvolvidas foi pensado em uma nova
configuração dos espaços do Lar Sírio como ambientes de aprendizagem, a serem
ressignificados pelas crianças e adolescentes junto a educadores sociais, a partir da
participação ativa destes atendidos na criação de formas, cores, utilidade e outras
especificidades que deem a cara dos aprendizes a esses locais.
Nestes locais a vivência socio educacional acontecerá a partir de 3 tipos de atividades:
1. Atividades de base (realizadas 1 vez por semana pro todos)
➢ TERRITÓRIO DO SABER: onde estará disponível um universo mídias de
leituras, atividades de contação de histórias, equipamentos para pesquisa digital
de informações.
➢ ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA: Aqui serão realizadas atividades como cinema,
jogos e rádio, jornal, tv web
➢ CASA DA CIVILIDADE: Espaço para debates, representatividade, declarações
de direitos e deveres e educação financeira.
➢ MEIO AMBIENTE: é todo o espaço da instituição voltado para o aprendizado
eco sustentáveis, contando com uma sala de experimentos.

2. Atividades opcionais (escolhidas pelas crianças e adolescentes)
➢ CAMASMIE CULTURAL: reservado para dança, capoeira e teatro.
➢ CENTRO ESPORTIVO: destinado para Basquete, Vôlei, Handebol, Futebol,
GRD e outras atividades esportivas
➢ SALA SONORA: onde serão oportunizadas atividades de percussão, música
corporal e orquestra.

3. Atividades livres (para serem frequentadas quando a vontade aflorar)
➢ ESPAÇO DO BEM-ESTAR: espaço em que a qualidade de vida será vivenciada
por meio de culinária saudável, meditação, grupos psicoterapêuticos e
internalização dos sons presentes no ambiente transformando-os em música.
➢ ATELIÊ DE ARTES: para o desenvolvimento de diversas atividades artísticas,
como xilogravura, fotografia, escultura, pintura em telas e outras que a
criatividade permitir.
➢ CASA BRINCANTE: onde brincar se torna algo muito sério e parte importante da
formação de crianças e adolescentes.

Cada Ambiente de Aprendizagem terá trabalhadores sociais das áreas pedagogia e
psicologia de maneira interdisciplinar, contando com o apoio de especialistas de áreas
específicas de atividades opcionais.

As atividades têm em vista a aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes
para APRENDER CONHECER, APRENDER A FAZER, APRENDER A SER,
APRENDER A CONVIVER. Este eixo ajuda a criança a construir uma rotina para
organizar sua vida de forma disciplinada, respeitando a si mesma e ao outro,
adequando suas atitudes aos espaços públicos e privados: organização, convivência,
alimentação, higiene, atendimento individual, acompanhamento psicossocial, jogos
cooperativos, atividades no parque, brincadeiras tradicionais (pula corda, lenço atrás,
jogo simbólico, etc), criatividade (desenhos, pintura, artes visuais, construir histórias,
cantar e dançar), atividades livres, leitura.

A RODA DE CONVERSA é uma atividade permanente e uma das importantes
estratégias metodológicas.

Do ponto de vista da relação intergeracional da criança com o adulto, harmonizamos
dois tipos de contato:
✓ a presença constante do grupo de educadores de referência possibilita a
consolidação de vínculos para asseguramento pessoal
✓ a presença de educadores especialistas, encarregados de atividades diferentes,
cujo contato permite a construção de novos vínculos e a convivência com
diferentes modos de ser.

Do ponto de vista da relação das crianças com o trabalho, equilibramos duas
solicitações diferentes:
✓ momentos que exigem posicionamentos pessoais, de escolha individual,
organização e responsabilidade pessoal
✓ momentos que exigem posicionamentos pessoais como membro de um grande
grupo, que implicam, portanto, na aceitação de propostas de caráter coletivo.

ROTINA DO CCA
Período da Manhã:
o Recepção e Organização das mochilas (realizado por Assistentes da Assistência Social
e estagiários de psicologia)
o Café da manhã no refeitório da Instituição (realizado por estagiários de psicologia)
o Roda de conversa (na sala da primeira atividade da grade) para a iniciação das
atividades ou qualquer tema que elas tragam (realizado por uma educadora social do
corpo de referência do atendido).
o Atividades de leitura (contação de história, construção coletiva de histórias ou
apresentação de um livro que uma criança do grupo ou o grupo todo tenha gostado)
o Lanche – no pátio (realizado por uma educadora social do corpo de referência do
atendido).
o Dança/capoeira/jogos cooperativos (salas específicas ou pátios do Lar) (realizado por
professora

de

dança/professor

de

capoeira/professor

de

educação

física

e

acompanhamento da educadora de referência de cada grupo).
o Parque/música/artes (salas específicas e playground) (realizado pela educadora de
referência, professor de música).
o Almoço (refeitório da instituição) (realizado por auxiliares socioeducacionais).
o Higiene e organização (saída para as escolas públicas do entorno) – transporte escolar
ou familiares retiram as crianças. (realizado pelos orientadores de pátio e auxiliares).

GRADE DE ATIVIDADE: Turmas da manhã

TURMA BRANCA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

RECREAÇÃO

RECREAÇÃO

CONVIVÊNCIA

BEM - ESTAR

(CIVILIDADE)

(VAL)

CASA

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

ATELIÊ

CASA
BRINCANTE
ATELIÊ

BRINCANTE
TURMA ROSA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BEM - ESTAR

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

CIVILIDADE

GAP
CASA BRINCANTE

MEIO AMBIENTE

GAP

ATELIÊ

CIVILIDADE
ATELIÊ

MUSICALIDADE

TEATRO

OU

BIBLIOTECA

PERCUSSÃO
MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA

MÚSICA

CASA BRINCANTE

GAP OU

MUSICALIDADE

BRINCANTE

CORPORAL

GAP

BEM- ESTAR

BIBLIOTECA
CAPOEIRA

SALA DE JOGOS
MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

PERCUSSÃO

MOVIMENTO

TEATRO

(CARLOS)

ATELIÊ

BIBLIOTECA

TURMA LARANJA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM – ESTAR

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES
PÁTIO

MUSICALIDADE

CORAL

XADREZ

PERCUSSÃO

GAP

MODA

FLAUTA

EDUCADORES

TEATRO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

TURMA AMARELA
MANHÃ
2ª
CONVIVÊNCIA

BEM-ESTAR

3ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

ORQUESTRA

GAP

ORQUESTRA

MODA

EDUCADORES

DANÇA

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

ESPORTES

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO

4ª
BIBLIOTECA

PÁTIO

PÁTIO

GAP

CORAL

XADREZ

PERCUSSÃO

EDUCADORES

FLAUTA

CAPOEIRA

TEATRO

PÁTIO

EDUCADORAS

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO

ESPORTES

CIVILIDADE

TURMA VERDE
MANHÃ
2ª

3ª

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

TECLADO

ORQUESTRA

GAP

ORQUESTRA

MÚSICA

XADREZ

EDUCADORAS

DANÇA

CORPORAL

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

EDUCADORAS

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
GAP
EDUCADORES
PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CAPOEIRA

BEM-ESTAR

MODA

EDUCADORES
PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TURMA AZUL
MANHÃ
2ª

3ª

PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

4ª
GIN. RÍTMICA

TEATRO

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

CIVILIDADE

PÁTIO
CONVIVÊNCIA

TECLADO

XADREZ

MUSICALIDADE

MÚSICA

EDUCADORES

EDUCADORES

CORPORAL

PÁTIO

PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO
ESPORTES

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

ESPORTES

ORQUESTRA

EDUCADORES

EDUCADORES

MODA

EDUCADORES

DANÇA

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

TURMA ANIL
MANHÃ
2ª
CIVILIDADE

PERCUSSÃO

/

3ª

4ª

VIOLÃO

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

GIN. RÍTMICA

MODA

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

5ª
EDUCADORES

6ª
BEM-ESTAR

PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES
PÁTIO

PÁTIO
ESPORTES

ORQUESTRA

ESPORTES

ORQUESTRA

PINTURA

EDUCADORES

EDUCADORES

DANÇA

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES

CONVIVÊNCIA

PÁTIO

PÁTIO

TURMA VIOLETA
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE

3ª

4ª

5ª

VIOLÃO

ORQUESTRA

EDUCADORES

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORAS

PÁTIO

PÁTIO

/ BEM-ESTAR

6ª
ORQUESTRA

PÁTIO
ESPORTES

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORAS

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

3ª

4ª

VIOLÃO

ORQUESTRA

EDUCADORAS

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

TURMA MARROM
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE

5ª
/ BEM-ESTAR

6ª
ORQUESTRA

PÁTIO
ESPORTES

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

ROTINA DO PROGRAMA CCA
Período da tarde:
o Recepção e organização das mochilas (realizado por Assistentes da Assistência Social e
estagiários de psicologia)
o Almoço no refeitório da Instituição (realizado por estagiários de psicologia).
o Roda de conversa (na sala da primeira atividade da grade) para a iniciação das atividades ou
qualquer tema que elas tragam (realizado por uma educadora social do corpo de referência do
atendido).
o Atividades de leitura (contação de história, construção coletiva de histórias ou apresentação de
um livro que uma criança do grupo ou o grupo todo tenha gostado)
o Lanche – no pátio (realizado por uma educadora social do corpo de referência do atendido).
o Dança/capoeira/jogos cooperativos (salas específicas ou pátios do Lar) (realizado por professora
de dança/professor de capoeira/professor de educação física e acompanhamento da educadora
de referência de cada grupo).
o Parque/música/artes (salas específicas e playground) (realizado pela educadora de referência,
professor de música).
o Almoço (refeitório da instituição) (realizado por auxiliares socioeducacionais).
o Higiene e organização para a saída - transporte escolar ou familiares retiram as crianças.
(realizado pelos orientadores de pátio, educadores sociais e auxiliares).

GRADE DE ATIVIDADES: Turmas da tarde

TURMA BRANCA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA

PARQUE

RECREAÇÃO

BIBLIOTECA

BEM-ESTAR

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

CIVILIDADE

CAPOEIRA

PARQUE

BIBLIOTECA

BRINCANTE
PARQUE

TURMA ROSA
TARDE

BRINCANTE
MEIO AMBIENTE

(CONVIVÊNCIA)
ATELIÊ

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

ATELIÊ

MÚSICA

BIBLIOTECA

GAP

MEIO AMBIENTE

CORPORAL

EDUCADORES
PÁTIO

GAP
EDUCADORES
PÁTIO

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CASA
BRINCANTE

PARQUE

PARQUE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

BIBLIOTECA

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

GAP

ESPORTES

URMA LARANJA
TARDE

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES

/ CASA BRINCANTE

ARTES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO
MUSICALIDADE

CORAL

XADREZ

PERCUSSÃO

DANÇA

MÚSICA

CIVILIDADE

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

CORPORAL
EDUCADORES
PÁTIO

TURMA AMARELA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

GAP

CONVIVÊNCIA

PERCUSSÃO

GAP

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES
PÁTIO
MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

BEM-ESTAR

ESPORTES

EDUCADORAS

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

EDUCADORES
PÁTIO

MÚSICA

XADREZ

CORPORAL

ORQUESTRA

ORQUESTRA

CORAL

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

BIBLIOTECA

DANÇA

PÁTIO

TURMA VERDE
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

GAP

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

GAP

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

ESPORTES

TECLADO

EDUCADORES

FLAUTA

PÁTIO

EDUCADORES

- XADREZ / MODA

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CAPOEIRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

TEATRO

ORQUESTRA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO
PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

TURMA AZUL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

ORQUESTRA

MEIO AMBIENTE

ORQUESTRA

TEATRO

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TECLADO

XADREZ

EDUCADORES

EDUCADORES

EDUCADORES

PÁTIO

PÁTIO

PÁTIO

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

BEM-ESTAR

ESPORTES

ESPORTES (FEM)

(MASC)

EDUCADORES

CAPOEIRA
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ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS DESENVOLVIDAS EM 2019
Educação Alimentar
•

Conversa em roda inicial sobre a importância do tema da nutrição, assim como o da

sustentabilidade do planeta, para conhecer o grau de informação dos atendidos tanto para o ser
individual e para o coletivo.
•

Apresentação dos projetos sobre obesidade, desperdício, alimentos industrializados e

alimentação saudável, de forma a todos se sentirem mobilizados aos temas, dado ser de vital
importância à qualidade de vida e a própria vida.
•

Apresentação de símbolo dos alimentos e suas curiosidades históricas.

•

Palestra com crianças, jovens e educadores, para informar sobre a importância de não

desperdiçar alimentos.

•

Filme: https://youtu.be/8d-IbTYlQz4- Desperdício de alimentos -- quem paga essa conta?

- Reportagem
•

Vídeo animado Revista Galileu: Desperdício de alimento.

•

Apresentação de teatros para as crianças menores, visando apresentar a relevância do

tema e despertar interesse pelo mesmo.
•

Orientações cotidianas. Ex.:Ficar atento na quantidade de comida no prato, o correto é

colocar pouco e se necessário repetir e não beber líquidos durante as refeições.
•

Atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e educação.

•

Visita à feira para apresentação de alimentos orgânicos.

•

Uma equipe multidisciplinar apresentar às famílias a proposta do ano sobre a importância

de novos hábitos alimentares, assim como conscientiza-los sobre o desperdício dos alimentos e
os malefícios do excesso do uso de alimentos industrializados, no sentido de engaja-los à uma
efetiva e contínua participação.
•

Teatro, fantoches, contação de história, para PASE 1 e 4, sobre o tema.

•

Oficinas de culinária com degustação.

•

Início da horta com a participação e conscientização das crianças e adolescentes, através

de variadas formas sobre os cuidados e manutenção da horta, assim como sobre quais fatores
influenciam no crescimento e desenvolvimento de frutas e hortaliças.
•

Palestra para colaboradores, adolescentes e crianças sobre obesidade e promoção de

saúde.
•

Professores de educação física, psicologia e nutricionista formarem grupos de crianças e

adolescentes com sobrepeso e apresentarem proposta de um programa de atividades físicas e
orientação nutricional para uma dieta balanceada visando promoção da saúde e redução de peso.
•

Filme: Vídeo Canal Futura: Pobreza, fome e produção de alimentos.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MXqdLRaXOvI
•

Visita à plantação de ervas aromáticas, terapêuticas e temperos em geral.

•

Pesquisa histórica sobre povos que utilizam as ervas com o objetivo de curas.

•

Atividades artísticas como cartazes, poesias, musicas, promovendo o resgate dessas

culturas.
•

Oficina de culinária, com variados chás e demais aplicações de ervas.

•

Roda de conversa com debate sobre a construção de regimento e normas para uso do

refeitório.
•

Discussão e apresentação de cardápio focando novos hábitos alimentares.

•

Filme: https://youtu.be/upUDBECrDmk- Documentário Muito Além do Peso - Versão

Resumida- Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=uwXcErXvp1E
•

Roda de conversa com os professores de educação física, nutricionista e psicologia para

acompanhamento do grupo de reeducação alimentar visando promoção à saúde e inicio de
verificação de resultados.
•

Piquenique externo com alimentos orgânicos exclusivamente.

•

Palestra para colaboradores, crianças e adolescentes para apresentação dos açúcares

naturais e artificiais para conscientização dos seus benefícios e malefícios.
•

Vídeo: https://youtu.be/iNvowpnq-9M- Os 7 alimentos que mais tem açúcar no mundo.

•

Pesquisa sobre a história original do açúcar e suas transformações.

•

Oficina de culinária com enfoque no tema dos açucares.

•

Avaliação junto aos colaboradores sobre a introdução do cardápio com novos hábitos

alimentares.
•

Continuidade das atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e educação

física e verificação de resultados.
•

Roda de conversa com a equipe multidisciplinar e o grupo de reeducação alimentar para

avaliação de resultados.
•

Convidar um nutricionista para palestra com a temática "Comparação entre alimentos

saudáveis e processados" do ponto de vista da saúde.
•

Filme: https://youtu.be/OsOyy9t7Sqw - Do cultivo à mesa.

•

Pesquisas com as diversas faixas etárias com o tema: Cadeia de produtos alimentícios-

•

Trabalho artístico de acordo com as faixas etárias reproduzindo o entendimento do tema.

•

Trabalho com grupo de adolescentes as porcentagens dos alimentos mais consumidos na

escola ou comunidade e confeccionarem gráficos que representem esses índices
•

Oficina de culinária, com o propósito de reeducar o paladar dos atendidos quanto à

quantidade excessiva de sal e açúcar, e assim, poder proporcionar uma melhor qualidade de vida.
•

Continuação das Atividades físicas ministradas pelos professores de capoeira e educação

física.
•

Visita à feira e apresentação de alimentos gordurosos.

•

Filme: https://youtu.be/BlP-mhnfHfs- Vício em alimentos gordurosos e

calóricos tem explicação evolutiva.
•

Visita à supermercados para verificação e orientação sobre embalagens e rótulos.

•

Pesquisa com os órgãos fiscalizadores que atuam afim de garantir a segurança alimentar

dos consumidores. ANVISA, Vigilância Sanitária, Vigilância Sanitária de Alimentos, DECON,
PROCON.
•

Multiplicação no contexto familiar e social, fazendo pesquisas dentro da rotina de cada um,

trazendo anotações, curiosidades e dúvidas sobre o tema.
•

Roda de conversa para depreender o que foi aprendido sobre embalagens e rótulos de

alimentos.
•

Palestra para colaboradores, crianças e adolescentes, sobre patologias provocadas devido

a má alimentação.
•

Registro pessoal da alimentação diária durante uma semana para conscientização dos

próprios hábitos alimentares.
•

Piquenique externo, com cardápio planejado visando fortalecimento dos novos hábitos. –

Valorizando produtos naturais (temperos, leguminosas na preparação de lanches e refeição.
•

Confecção da exposição informativa: cartazes, desenhos, workshops, esculturas, etc.

•

Encontro da equipe multidisciplinar com grupo especifico de reeducação alimentar para

avaliação dos resultados positivos e negativos.

•

Preparação de evento aberto às famílias, sobre “Alimentação e hábitos saudáveis” com

exposição, degustação de lanches saudáveis produzidos com o que foi plantado na horta,
atividades físicas, teatros, palestras, etc.
Drogas
•

Realizar um levantamento prévio sobre o conhecimento dos atendidos a respeito de sinais

de dependência de substâncias psicotrópicas;
•

Pesquisas sobre conteúdos relacionados a drogas, classificação das drogas, drogas lícitas

e ilícitas e efeitos do uso de drogas;
•

Roda de conversa abordando temas relacionados à dependência química;

•

Elaboração de cartazes sobre os conteúdos pesquisados e conclusões levantadas nas

rodas de conversa.
•

Contação de histórias;

•

Pesquisa sobre as consequências do uso abusivo de drogas;

•

Construção de uma peça teatral e desenvolvimento do roteiro;

•

Palestras para os atendidos e familiares com os profissionais do DNARC (Divisão

Educacional e Narcóticos).
•

Levantamento de materiais didáticos (filmes, debates, figurino) para elaboração da peça

teatral e definição dos papéis;
•

Entrevista com especialista da área da saúde;

•

Entrevista com o setor de Psicologia e Serviço Social;

•

Ensaios teatrais das crianças, dos adolescentes e jovens;

•

Palestras com Narcóticos Anônimos;

•

Término dos ensaios e preparação para apresentação teatral;

•

Apresentação teatral para família.

Abuso Sexual
•

Encontro com pais e palestra com profissional da área sobre a prevenção do abuso sexual

infantil. para expor o programa e obter autorizações; Video: O que é Educação Sexual?- Mary
Neide Damico Figueiró - sensibilização
•

Rodas de conversa/ Contação de história sobre a higiene do corpo humano.(poderá ser

todos os meses de acordo com calendário das atividades).
•

Campanha de conscientização sobre a exploração infantil no Carnaval e prevenção de

DST.- Educ. Infantil/Adolescentes
•

Debates sobre acontecimentos referentes ao tema abuso e turismo sexual no Carnaval.

Adolescentes
•

Video: PIPO E FIFI - prevenção de violência sexual para crianças - contação de histórias

por Fafá conta.
•

Pesquisa direcionada sobre o tema.

•

Início das confecções para a montagem de uma sala temática envolvendo todas faixas

etárias.
•

Diga não a abuso infantil (disque 100) https://youtu.be/TbhYddA0Zfo

•

Filme: Vídeo produzido pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra

Crianças e Adolescentes
•

Programa do CRAS para o mês de maio como referência ao trabalho contra a Violência e o

Abuso Sexual.
•

Palestras envolvendo as famílias dos assistidos abordando sobre o tema principal. Video:

Caso da menina Araceli: O crime que chocou o país https://youtu.be/j_V3L1NpJ3g - Caso que
deu origem a criação do dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual.
•

Contação de histórias

•

Promoção de um “cinedebate” apropriado para as respectivas a etária- Abuso sexual -

Filme Confiar (p/ adolescentes) https://youtu.be/2ZM3PP1tUDw•

Oficinas temáticas sobre o cuidado com o próprio corpo.

•

Análise das músicas e outras formas culturais que dialoguem com o tema.

•

Video: Abuso sexual infantil

https://youtu.be/0q7tOBYauyQ

•

Teatro desenvolvido pelos educadores com o tema “Onde posso fazer/receber carinho?”.

•

Análise da série 13 razões (13 reasons why), cujo conteúdo dialoga com o tema.

•

Cine/Debate:

O

Silêncio

de

Lara

-

Abuso

sexual

infantil.

Disponível

em:

https://youtu.be/PyPT6yF5llY
•

O curta metragem “O Silêncio de Lara” será lançado em 2015. A história retrata a vida

de

uma adolescente que sofre abuso sexual e como ela resolve quebrar o silêncio. A violência sexual
pode trazer sequelas terríveis. Direção - Rudy Barros
•

Produção de revistas, desenhos, documentá rios e etc.

•

Peça teatral realizada pelos adolescentes.

•

Montagem de um quebra cabeça, jogo da memória e jogos referente ao tema.

•

Ensaios das manifestações artísticas.

•

Palestra com profissional da área sobre como agir perante uma situação de abuso.

•

Dinâmicas sobre o tema.

•

Cine/debate: Flagrante de Assédio Sexual Infantil - Experimento Social

•

Desenvolvimento de criação de histórias em quadrinho pelos adolescentes e os mesmos

passarão para as crianças.
•

Pesquisa realizada e apresentadas pelos adolescentes para as suas famílias referentes as

leis de abuso sexual.
•

Violência contra a criança

•

Palestras com apresentação do projeto e explanação sobre as diferentes formas de

violências e suas consequências, para todos os atendidos e suas famílias.
•

Rodas de Conversas com crianças/adolescentes atendidos abordando os temas de

violência, visando a observação do conhecimento adquirido.
•

Reflexões, discussões e votação para definir as regras de boa convivência, estabelecendo

direitos e deveres, a serem registradas e respeitadas por todos. (Carta Magna).
•

Realização de grupos com norteadores da legislação especifica ECA e Estatuto da

Juventude, com um grupo formado por funcionários.
•

Aplicação da dinâmica do Pote, em diversos grupos de atendidos e suas famílias, sendo

que para a faixa etária de 04 a 06 anos a Contação de História;
•

Continuidade do grupo de estudo referente ao ECA e o Estatuto da Juventude, com um

grupo formado por funcionários;
•

Dramatização de cenas selecionadas, buscando solucionar a cena apresentada.

•

Palestras com explanação sobre o Bullying e suas consequências, para todos os atendidos

e suas famílias;
•

Projeção de curta metragem de animação “Que papo é esse Bullying”, para atendidos e

suas famílias, finalizando com debates sobre o tema;
•

Exposição de vídeos relacionados aos temas propostos com reflexões;

•

Brincadeiras e jogos voltados ao “Não praticar o bullying com o próximo”;

•

Palestras com explanação sobre “Negligencia” e suas consequências, para todos os

atendidos e suas famílias;
•

Brincadeiras e jogos voltados aos “cuidados consigo e o outro”, mostrando a negligencia;

•

Produção de matérias para promoção do workshop, como vídeos, entrevistas e cartazes.

•

Jogos coletivos e cooperativos;

•

Workshops sobre “Violência Intrafamiliar” para funcionários, crianças/adolescentes e suas

famílias;
•

Palestras com explanação sobre “Violência psicológica intrafamiliar” e suas consequências,

para todos os atendidos e suas famílias;
•

Reflexões, discussões e votação as regras de boa convivência, estabelecendo direitos e

deveres, a serem registradas e respeitadas por todos;
•

Palestras com explanação sobre “Violência Doméstica” e suas consequências, para todos

os atendidos e suas famílias;
•

Produção de material para a apresentação de peça de teatro e/ou dramatização com tema

sobre Violência Domestica, usando a produção de máscaras e fantoches/bonecos pra reprodução
de cenas.

•

Realização de grupos com norteadores da Violência Institucional, com um grupo formado

por funcionários;
•

Confraternização no Dia da Família (08 de dezembro) com exposição das produções das

crianças/adolescentes desenvolvidas no decorrer do segundo semestre do ano.
Meio Ambiente
•

Retirada gradativa do uso do copo plástico da instituição.

•

Roda de conversa com as crianças e adolescentes sobre o descarte do lixo.

•

Observação e Pesquisa sobre o lixo do Lar (cozinha e outros ambientes).

•

Conversa das crianças com colaboradores sobre o descarte do lixo.

•

Criação gráfica dos personagens/monstros “Papa Lixos”.

•

Criação 3D dos personagens monstros “Papa Lixos”. As crianças podem utilizar sucatas
(encontradas no lixo ou não) para a confecção dos personagens.

•

Criação da identificação de adesivos para as lixeiras.

•

Colocação dos personagens nos locais indicados e escolhidos pelas crianças.

•

Visita ao Reciclázaro pelos educadores multiplicadores e coordenadores.

•

Palestra de Ricardo Crede para crianças e adolescentes sobre a separação do Lixo

•

Colocação de cartazes de conscientização sobre o cuidado com o Meio Ambiente pela
instituição.

•

Confecção de composteiras da instituição.

•

Reconfiguração do espaço de aulas práticas do Agroecológico.

•

Conversa em roda inicial sobre o modo integrado e sistêmico e as noções básicas
relacionadas ao meio ambiente.

•

Observação e análise de fatos e situações do ponto de vista ambiental na instituição, de
modo crítico, reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar.

•

Verificar que problemas que as crianças e adolescentes da instituição poderiam ajudar a
resolver. Filme: Lixo extraordinário

•

Criação de letra de música sobre o lixo.

•

Criação de campanha sobre separação correta do lixo para o público interno da instituição.

•

Coleta de materiais recicláveis para o início da construção dos muros verdes.

•

Construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis

•

Pesquisa de campo interno: observação dos espaços verdes da instituição

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Investigação sobre o fornecimento de água na instituição, tratamento, reuso.

•

Pesquisa sobre formas de reuso da água.

•

Criação de campanha sobre uso adequado da água para o público interno da instituição.

•

Filme: tema Água (Aqcuária – Planeta Água)

•

Pesquisa sobre os Direitos da Água.

•

Experimentos com a água.

•

Visita técnica nas intermediações da instituição para iniciar o projeto de plantio no entorno.

•

Roda de conversa para sistematização da narrativa sobre o estudo do meio.

•

Iniciar Arborização urbana ao redor do Lar com divisões de grupo.

•

Criação de letra de música sobre a água.

•

Criação de campanha sobre uso adequado da água para o público externo à instituição.

•

Criação de campanha sobre expansão de áreas verdes para o público interno da
instituição.

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Continuidade da campanha sobre expansão de áreas verdes para o público interno da
instituição.

•

Criação de campanha sobre expansão de áreas verdes para o público externo da
instituição.

•

Saída a campo para divulgação da campanha.

•

Escolha de novo espaço para revitalização verde na instituição.

•

Plantio do mudas frutíferas no entorno com atendidos, familiares, trabalhadores e
comunidade.

Empreendedorismo
Para desenvolver o protagonismo, a autonomia, a confiança para transformar a realidade, será
considerado os pilares de aprendizado da UNESCO:
✓ Aprender a conhecer (Etapa 1)
✓ Aprender a fazer (Etapa 2)
✓ Aprender a viver juntos (Etapa 3 e 4)
✓ Aprender a ser (Etapa 5)

Tal mediação ocorrer em etapas, como segue:
ETAPA 1: ENTENDER O EU, O OUTRO E O CONTEXTO
Entende-se como seres humanos pertencentes a uma coletividade, num entendimento
progressivo do outro e do contexto em que estão inseridos. A dimensão do outro, passa
necessariamente pela descoberta de si mesmo e do seu papel numa visão social de mundo.
As rodas de conversa, os grupos psicossociais, as atividades esportivas e artístico-culturais
contribuem neste direcionamento, despertando-lhes a curiosidade, desenvolvendo-lhes o sentido
de observação e proporcionando-lhes atitudes de experimentação.
ETAPA 2: DAR VOZ E CRIAR DEBATES ARGUMENTATIVOS
Foi dado voz às crianças, adolescentes e jovens, de forma a alcançarem gradativamente o
microambiente familiar e institucional e o macroambiente global, para que eles tenham a
oportunidade de experimentar a ação efetiva de protagonizar na criação de acordos e
regulamentos da comunidade educacional, no cumprimento de compromissos assumidos, na
implementação e no monitoramento de suas políticas e na proteção de seus direitos humanos. A

argumentação por meio do diálogo e da troca de ideias é um dos instrumentos mais ricos e
poderosos na formação cidadã, numa sábia descentralização que conduza a um aumento da
responsabilidade juvenil.
Os debates sobre as atividades a serem desenvolvidas no Lar, para que os adolescentes e jovens
tenham oportunidades de expressar suas opiniões e as formas de se relacionarem neste espaço
democrático, exercitando a resolução não-violenta de conflitos.
ETAPA 3) CRIAR REDES DE COMUNICAÇÃO
Foi criado um jornal jovem em que as potencialidades das novas tecnologias da informação
fomentem a formação de valores, a construção de novos conhecimentos e a prática da
participação na vida pública, por meio do exercício da cidadania de acordo com o tempo-espaço
em que vivem atualmente.
Apoiar as lideranças infanto-juvenis a trabalharem em rede e em parceria é compreender o
mundo que os rodeia, gerando oportunidades de aprendizado para desenvolver as suas
capacidades para se comunicar, para empreender e viver com dignidade.
ETAPA 4) RESSIGNIFICAR ESPAÇOS FÍSICOS DE CONVIVÊNCIA
Explorar situações de coletividade nos espaços físicos sócio educacionais do Lar, que circulem
entre o saber, saber-ser e o saber-fazer juntos, para que em um segundo momento os
adolescentes e jovens possam protagonizar na construção de projetos esportivos e artísticosculturais comuns e de interesse coletivo.
Os espaços físicos do Lar, como a casa brincante, o ateliê de arte, o prédio sonoro, o laboratório
de meio-ambiente, o centro esportivo vão ganhando novas formas e significados, numa
apropriação desta coletividade juvenil em favor de propósitos comuns, por meio da cooperação
nas áreas esportivas e artístico-culturais e também na participação efetiva em atividades sociais
desenvolvendo a criatividade, os talentos e as capacidades de empreendimento.
ETAPA 5) ENVOLVER A ORGANIZAÇÃO CIVIL NAS PROPOSTAS INTERCULTURAIS
As atividades artístico-culturais de formação incluem oficinas de brincadeiras e jogos
cooperativos, de espaços sonoros, ateliês e de centro esportivo, além da participação de
sindicalistas,

pesquisadores,

conselheiros,

artistas,

poetas,

parcerias

com

órgãos

governamentais, movimentos sociais e especialistas que desenvolvam palestras sobre temas
relacionados aos direitos humanos dos adolescentes e jovens.
Uma formação intercultural capaz de sugerir resposta às necessidades específicas das

comunidades do extremo leste paulistano, que possuem a sua própria história a ser valorizada.

B.1.38) METAS e B.1.39) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO

Nº no plano de ação:
Nome: CCA – CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Nº de atendimentos realizados: 36.000
Nº de atendidos: 180
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que
não constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano? Sim.

1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais e aprendizagem para o desenvolvimento do convívio.
Meta qualitativa: Ações com um olhar individualizado na criança/adolescente a partir do
contexto familiar.
Impacto social: Percepção individualizada pelo profissional para as habilidades
cognitivas e socioemocionais de cada criança no grupo, a partir da flexibilidade na
proposta

de

atividades

opcionais.

Acolhimento

personalizado

e

atendimento

individualizado da criança na Instituição.
Meta qualitativa: Escuta ativa com profissionais qualificados.
Impacto Social: Atendimentos qualificados, resultados positivos no fortalecimento dos
vínculos por meio das intervenções assistenciais, reação/respostas adequadas dos
atendidos quanto ao desenvolvimento do convívio social.

2. Oferecer atividades para o desenvolvimento das habilidades nas áreas de artes,

leitura, música, culinária, pensamento crítico, sustentabilidade, meio ambiente,
cidadania e esportes.
Meta

qualitativa:

Atividades

baseadas

em

Valores

Humanos

como

respeito,

cooperatividade, flexibilidade, tolerância e outros, trazendo essa prática para a vivência
diária.
Impacto social: Qualidade das relações interpessoais, aproveitamento das diversas
modalidades

oferecidas,

aprendizagem

significativa,

produções

criativas.

Desenvolvimento e expansão dos conceitos socioeducacionais trabalhados por meio dos
valores humanos.
Meta Quantitativa: 80% dos atendidos nas atividades oferecidas.
Impacto social: Baixa evasão, com 80% de presença nas atividades oferecidas.

B.1.40) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.41) INFRAESTRUTURA DO CCA

Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Lavanderia

01

Padaria

01

Copa/cozinha

01

Refeitório

02

Biblioteca

01

Espaço agroecológico

01

Jardim/parque

6/2

Brinquedoteca

01

Banheiros

44

Quadras esportivas

02

Espaço para guarda de pertences

100 armários

Auditório

01

Ambientes de aprendzagem coletivos (salas)

37

Salas de repouso e grupos de diálogo

02

Salas de atendimento individual

04

Enfermaria

01

Recepção

01

Salas de trabalho coletivo exclusivas para administração,

01

coordenação, equipe técnica.
Instalações elétricas e hidráulicas

18

B.1.42) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA CCA

CCA

Função

Formação

Assistente Técnico

Assistência

Regime

Social

CLT
Regime

Auxiliar de Limpeza

CLT
Regime

Auxiliar de Limpeza

Gerente de serviço

Vínculo (*)

CLT
Assistência

Regime

Social

CLT

Educador Social

Pedagogia

Educador Social

Pedagogia

Educador Social de Música

Regime
CLT
Regime
CLT
Regime
CLT

Nível

de

escolaridade (**)

Carga
Horária
Mensal

Superior Completo

40

Ensino Fundamental

40

Ensino Fundamental

40

Superior Completo

40

Superior Cursando

40

Superior Cursando

40

Superior Completo

7

B.1.43) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O CCA

está articulado com os serviços da rede socioassistencial local e políticas públicas

setoriais no âmbito territorial: Poupatempo, Vara Central da Infância e Juventude, Vara da Infância
e da Juventude e Vara de Família do Foro Regional do Tatuapé, Vara de Violência Doméstica
Penha, Defensoria Pública Tatuapé, Delegacia da Mulher 52º DP, do Jardim Robru e de Itaquera,
30º Distrito policial – Tatuapé, Faculdade de Odontologia da APCD-FAOA, Hospital Pérola
Byington, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Municipal Dr. Benedicto Montenegro
(Odontológico), Pronto Socorro Municipal Dr. Lauro Ribas Braga (Odontológico), Hicf – Hospital

Infantil Cândido Fontoura, Ubs Vila Santo Estevão - Dr. Woady Jorge Kalil, Hospital Municipal
Tatuapé - Dr. Carmino Caricchio, Ubs Dr. Antonio da Silveira e Oliveira – Formosa I, Parque Ceret
Anália Franco, Parque Ecológico do Tiete, Parque do Piqueri, Parque Raul Seixas, Parque do
Carmo, Parque Belém e Oficina de Cultura, Biblioteca Cassiano Ricardo, Biblioteca Hans
Christian Andersen, Diretoria Regional de Educação Penha, Dre Mooca, Emef Jackson de
Figueiredo, E.E. Prof João Borges, E.E João Clímaco, E.E. Professor Paulo Novaes de Carvalho,
E.E. Prof Blanca Zwicker Simões, E.E. Dr. Benedito Estevam dos Santos, Emef Gen Othelo
Franco, Emei Prof Irene Favret Lopes, , Emei Bom Parto, Emei Prof Maria Laura de Souza
Campos, Emei Quintino Bocaiuva, Cei Carrão, Cei Samir Rachid Saliba, Clinicas Escola de
Psicologia, Caps Mooca, Caps AD Mooca, Caps Infantil Mooca, CRAS ( Mooca, Aricanduva /
Formosa, Artur Alvim, Guaianases, Itaquera, Penha, etc), CREAS ( Mooca, Aricanduva / Formosa,
Artur Alvim, Guaianases, Penha, etc), Núcleo de Proteção Jurídica Mooca, Conselhos Tutelares (
Mooca, Aricanduva / Formosa, V.Matilde, Artur Alvim, Guaianases, Penha, etc), Hotel Trip,
Shopping Metro Tatuapé (Teatro Botica), entre outros equipamentos, como: clinicas terapeuticas,
Senac, Senai.

PAP
Programa de Apoio à Profissionalização
CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Sandra de Oliveira
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Mooca

B.1.44) PUBLICO ALVO
Neste programa são atendidos aproximadamente 1.000 jovens por ano, em 2019 foram atendidos
938 jovens. A maioria dos atendidos é residente no distrito da Mooca e também em bairros da
periferia da Zona Leste como Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Ermelino Matarazzo,
Guaianases, e dos bairros de Cidade A. E. Carvalho, Artur Alvim, Cidade Patriarca, Cidade Líder
e Cidade Tiradentes ou em pequenas comunidades que existem próximas à Instituição. São
jovens em situação de vulnerabilidade que não têm condições financeiras para custear um curso
de profissionalização. As situações de vulnerabilidade e risco que envolve estes adolescentes e
jovens são provenientes da desestruturação e desorientação do núcleo familiar: uso substâncias
psicoativas, envolvimento com o tráfico, violência intrafamiliar, moradia em regiões de altos
índices de violência, baixa escolaridade ou falta de formação profissional, dificuldade de inserção
no mercado de trabalho e

também desconhecimento ou dificuldade de acesso à rede de

proteção social do território, conforme evidenciado na Política Nacional de Assistência Social
(PNAS), Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Norma Operacional Básica (NOB-SUAS) e

demais legislações da área de Assistência Social contempladas na Resolução COMAS-SP
nº1080/2016.
Embora este programa seja tipificado como Proteção Básica (PNAS) e, desta forma, deveria
trabalhar com níveis baixos de complexidade, o que ocorre, na prática, nos dias de hoje, é o
aumento de casos de alta complexidade em todos os programas de Proteção Básica.

B.1.45) OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFICIO
SOCIOASSISTENCIAL
Enfrentar a desigualdade social desenvolvendo competências e habilidades cognitivas e
emocionais em adolescentes e jovens visando a ampliar o seu conhecimento e sua formação
profissional, diversificando seu repertório cultural para atuar dignamente no mundo do trabalho e
construindo sua participação ativa na vida pública.

B.1.46) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fomentar o interesse dos jovens e adolescentes para o mundo do trabalho por meio de
experiências vivencias de diversas profissões.
2. Despertar talentos individuais e coletivos, potencialidades vocacionais por meio de vivencias
e conteúdos teóricos significativos

B.1.47) CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL.
A prioridade é dada para adolescentes e jovens que participam dos programas sociais do Lar
PASE ou SCFV-CCA ou irmãos e familiares. Também são priorizados jovens encaminhados pelo
CRAS e CREAS.

B.1.48) METODOLOGIA
A metodologia possui como diretriz a Lei da Aprendizagem que define que as empresas de médio
e grande porte contratem aprendizes para inseri-los e orientá-los em seus passos no mundo do
trabalho. Nesta perspectiva, a sociedade empresarial contribui para o despertar de novos talentos
profissionais e para o desenvolvimento de competências e habilidades dos jovens.
A inclusão social de estudantes no mundo do trabalho os torna protagonistas da sua própria
história e de um crescimento empreendedor. O autoconhecimento, a autonomia, a capacidade de
tomar decisões e fazer propostas são outros pontos relevantes da metodologia aplicada em
consonância à Lei da Aprendizagem.
É desta forma que muitos atendidos passam a ter sua formação aliada à uma prática de mercado
em que o primeiro contato com uma rotina profissional permite que estes jovens acessem o
trabalho de forma digna.

Os adolescentes e jovens têm a oportunidade de ampliar seus

conhecimentos numa formação técnica e aprendem a colocá-lo em prática.
Uma metodologia construtiva do conhecimento visa a desenvolver o senso de responsabilidade a
partir do significado e da coerência entre a teoria e a prática, de forma que os aprendizes possam
levar tais relações para sua vida estudantil e cotidiana. Nestas vivências os adolescentes e jovens
passam a conhecer as mais diversas circunstâncias coorporativas de uma empresa e as aplicam
em situações reais consolidando seus saberes.
Para desenvolver o protagonismo, a autonomia, a confiança para transformar a realidade, é
considerado os pilares de aprendizado da UNESCO:
✓ Aprender a conhecer
✓ Aprender a fazer
✓ Aprender a viver juntos
✓ Aprender a ser
Nessa fase de despertares, é de suma importância o acompanhamento dos atendidos por
educadores sociais, mediadores das propostas, que criam situações e atividades interativas para
que os próprios atendidos reconstruam seus saberes, além da intervenção de mentores
experientes do mercado de trabalho, para ajudá-los a fazerem as escolhas profissionais mais
assertivas possíveis.
O aspecto central da metodologia é a ênfase na inclusão social no mundo de trabalho por meio

do desenvolvimento de atitudes empreendedoras. Aprendizes a partir de 14 anos e seus
familiares têm a oportunidade maximizada de prosperar em suas carreiras como agentes
proativos no mercado profissional.
Ter uma orientação focada no profissional com tempo aliado aos estudos e aos primeiros passos
práticos para fomentar a independência financeira, favorece o processo de crescimento individual
e social cidadão.
Desta forma, participar de projetos que visem a inclusão no mundo do trabalho promove a
autoestima dos atendidos, minimizando as vulnerabilidades sociais. Assim, a metodologia do
Programa de Apoio Profissional busca reverter esse quadro de modo favorável para o futuro do
aprendiz.
Com o incentivo a um aprendizado multidisciplinar a partir deste projeto, pretende-se que os
atendidos consigam, verdadeiramente, transformar suas trajetórias e de suas famílias para um
prognóstico melhor, ao lidar com atividades “metodicamente organizadas em tarefas de
complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho” (segundo consta na própria
Lei da Aprendizagem).
É baseado na Lei da Aprendizagem e na contextualização das propostas socioeducacionais que o
Programa busca um caminho para os adolescentes e os jovens em situação de risco social
aperfeiçoarem suas habilidades pessoais, transformando-as em competências corporativas
enquanto aprendizes.
Considera-se de suma relevância a participação da família nesta linha metodológica, de forma
que o atendido sinta seus vínculos fortalecidos. Para tanto propõe-se o engajamento dos
responsáveis nas ações cotidianas da instituição, priorizando escolhas e compromissos
compartilhados.
É desta forma que entendemos que ações metodológicas efetivas de construção do
conhecimento e de inclusão social propicia um ciclo virtuoso na cadeia de interações da
sociedade que gera uma condição digna de vida comunitária e consequente crescimento do país.
Para que as pessoas tenham a perspectiva de convivência social qualificada em um ambiente
participativo no âmbito individual, familiar e social bem como nas propostas direcionadas pelos
projetos e programas do Lar Sírio Pró-Infância, objetivando uma promoção social equitativa. de
evoluir na construção dos ideais de uma convivência pacífica e colaborativa, de equidade e de

justiça social diante dos inúmeros desafios da atualidade, a educação surge como um importante
instrumento no trabalho da assistência social.
De acordo com a Constituição Federal Brasileira, Capítulo II, dos Direitos Sociais
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. e a partir do envolvimento deste
tripé da Família, do Poder Público e Sociedade Civil, o Lar Sírio propõe projetos sócio
educacionais baseados em valores humanos e não violência no objetivo de promoção e
transformação de vidas.
Tendo em vista a perspectiva aqui contextualizada, definimos estabelecer o Programa de Apoio
Profissional a partir de uma organização didática orientada pelos eixos:
Identidade, Família e Sociedade
➢ Identidade
Integração e Identidade – compreensão de si e sua integração social, levando em conta
contextos sociais, familiares e individuais.;
Sexualidade e Drogas – reflexão sobre o uso e abuso de drogas lícitas e elícitas, a partir de
atividades desenvolvidas no âmbito sócio educacional nas dimensões coletivas e individuais
(famílias e atendidos).
Comunicação – conhecimento de elementos de comunicação, abordando com compromisso e
ética para melhor disseminação dos trabalhos e também como relevante ferramenta.
➢ Família
Pilares da família – reconhecimento de valores como também a autonomia e protagonismo
social; vínculos familiares, modelos de famílias e a forma que se organizam no mundo trabalho,
ou no empreendedorismo.
Arte e Cultura – oficinas que eleva a autoestima, autoconhecimento e
dificuldades, visando criação/criatividade, boa articulação.

superação das

➢ Sociedade
Percepção de território – reflexão de pertencimento, mapeamento de vulnerabilidade.
Exercício da Cidadania – desenvolvimento de uma visão crítica; com temas atuais e pertinentes
ao mundo do trabalho e empreendedorismo individual ou social.
Mundo do Trabalho - Articulação com parceiros, novos parâmetros de inserção, com novas
demandas, adaptação, criatividade, estudos baseados em pesquisas e informações pertinentes
relacionadas à inclusão. Novas tecnologias como ferramenta importante e básica para a
realização das possíveis inclusões.
Sozinha uma organização não consegue apoiar o desenvolvimento integral do adolescente e do
jovem. Assim, propomos mediar as oportunidades com um trabalho que permita a colaboração
entre os aprendizes para que decidam sobre interesses comuns, para que superem os desafios
de suas propostas e busquem alcançar seus objetivos tanto com o apoio interno dos educadores
da instituição e da família, como externo, na coparticipação da comunidade do entorno e também
dos diversos setores do poder público.
Entendemos que colocar a mão na massa é dirigir o próprio percurso e para isso é preciso
identificar as habilidades de cada ser, transformando-as em pontos fortes, para que haja impacto
no contexto da comunidade.
Desta forma, o projeto será desenvolvido em 4 passos de forma que possamos acompanhar os
jovens em um processo amplo e significativo de desenvolvimento.
Passo 1 – Implantado como piloto:
Despertando talentos: passo de preparação ao profissionalizante
Momento de despertar o adolescente para a observação de suas habilidades pessoais e talentos,
de forma que as atividades propostas possam ser um norteador para sua escolha profissional
futura.

Público: Direto, adolescentes e jovens de 14 anos
Duração: de 12 meses
Temos em vista nesta fase que a argumentação por meio do diálogo e da troca de ideias é um
dos instrumentos mais ricos e poderosos na formação cidadã, numa sábia descentralização que
conduza a um aumento da responsabilidade juvenil numa participação democrática.
Para isso é prioridade criar debates sobre as atividades a serem desenvolvidas na instituição,
para que os adolescentes e os jovens tenham oportunidades de expressar suas opiniões e as
formas de se relacionarem neste espaço democrático com mediação de atividades que ampliem a
reflexão, o debate, a argumentação e o pensar coletivo.
Neste passo, pretende-se também ampliar a rede de comunicação dos atendidos para que
possamos dar visibilidade e também mediar o trabalho em equipe na criação de um jornal infantojuvenil, de podcasts e da rádio-web do Lar, em que as potencialidades das novas tecnologias da
informação tenha um alcance maior no
desenvolvimento na formação de valores, a construção de novos conhecimentos e a prática da
participação na vida pública, por meio do exercício da cidadania de acordo com o tempo-espaço
em que vivem atualmente.

Passo 2 – Implantado como piloto:
Plano de Desenvolvimento Individual (PDI): passo diagnóstico e de planejamento
Momento de identificação das potencialidades e necessidades reais do indivíduo no contexto
familiar para formatar um plano de ação para formação e trabalhos futuros.
Público: Direto e indireto a partir de 14/15 anos
Duração: de 1 a 3 meses concomitantes ao Passo 1
Neste passo, a instituição prevê foco no favorecimento do diálogo entre adolescentes e jovens, de
forma a alcançarem gradativamente participação e entendimento micro e macro nas questões
familiar e institucional, para que eles tenham a oportunidade de experimentar a ação efetiva de
protagonizar na criação de acordos em pequenos e grandes grupos no alcance regulamentados
da comunicação educacional, no cumprimento de compromissos assumidos, na implementação e
no monitoramento de suas propostas e na proteção dos mínimos direitos sociais e humanos.
Passo 3 – Preparação técnica para o mercado de trabalho
Ampliar os repertórios sobre profissões e como o mundo do trabalho funciona, estimular vivências
técnicas e profissionalizantes que os aproximem dos ambientes corporativos, como visitas a
empresas e conversas com profissionais.
Público: Direto e indireto a partir de 15 anos
Duração: 12 meses
Nesta fase é incentivado a pesquisa e a produção de conhecimento com apoio às lideranças
infanto-juvenis para trabalharem em rede e em parceria, o que significa compreender o mundo
que os rodeia, gerando oportunidades de aprendizado para desenvolver as suas capacidades
para se comunicar, para empreender e objetivar uma vida mais digna.

Passo 4 – a ser implantado em 2020:
Encaminhamento ao mundo do trabalho e Mentoria: passo pós-projeto e posterior à formação
É o momento de acompanhamento do jovem pela Organização por meio do apoio de parceiros
profissionais experientes no aconselhamento e orientação do jovem, para que tome decisões
assertivas no seu desenvolvimento profissional.
Público: Direto e indireto a partir de 16 anos
Duração: 18 meses
No passo pós-projeto profissionalizante o acompanhamento dos atendidos pela instituição tende
a ajudá-los a se entenderem como sujeitos individuais pertencentes a uma coletividade, e a partir
de então, num conhecimento progressivo do outro e do contexto em que estão inseridos. A
dimensão do outro, passa necessariamente pela descoberta de si mesmo e do seu papel numa
visão social de mundo.

Os cursos do PASSO 3
Ampliam os repertórios técnico-formativo em diversas profissões e orienta sobre o como se inserir
no mundo do trabalho, estimulando vivências teórico-práticas que os aproximem dos ambientes
corporativos e empreendedores.

Técnicas Administrativas e Rotinas Organizacionais
Carga horária (15 a 17a)

200h

Carga horária (mais de 18a) 100h
Parceiro Ministrante

ESPRO – Associação de Ensino Social Profissionalizante

Missão ESPRO

Promover a inclusão social de jovens por meio de ações
educativas e inserção no mercado de trabalho.

O curso

desenvolve habilidades administrativas nas áreas de: Marketing
Pessoal;

Comunicação;

Rotinas

Administrativas;

Recursos

Humanos; Empregabilidade e Empreendedorismo; Informática:
Sistema operacional, programas (Windows, Word, Excel e Power
Point)
Conteúdos:

Tutoria individual;
Elaboração de currículos;
Palestras;
Dinâmicas de grupo;
Visitas monitoradas às Empresas;
Simulações de Entrevistas e processo seletivo.

Padeiro
Carga horária

160h

Parceiro Ministrante

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Missão SENAI

Incluir

o

exercício

desenvolvimento

e

da
a

responsabilidade
promoção

de

social,

ações

com

o

educacionais

comprometidas com o conhecimento, a cidadania e a qualidade de
vida de pessoas e das organizações.

O curso de padeiro

prepara os jovens para elaborar produtos de panificação, através
do preparo de massas com recheio e/ou cobertura e suas
modelagens, de acordo com as normas técnicas, de segurança,
higiene e saúde no trabalho.

Conteúdos

Ferramentas e equipamentos de trabalho;
Noções de BPF – Boas Práticas de Fabricação;
Aplicação de BPF – Boas Práticas de Fabricação;
Aplicação de APPCC – Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle;
Elaboração e modificação de formulação;
Cálculo de rendimento;
Evolução beta e alfa amilase;
Massas especiais recheadas;
Massas semi-doces;
Massas salgadas;
Massas folhadas e semi-folhadas;
Noções de QSMS - (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde).

Decoração de bolos
Carga horária

40h

Parceiro Ministrante

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Missão SENAI

Incluir

o

exercício

desenvolvimento

e

da
a

responsabilidade
promoção

de

social,

ações

com

o

educacionais

comprometidas com o conhecimento, a cidadania e a qualidade de
vida de pessoas e das organizações.
O curso de Decoração de Desenvolve competências relativas à utilização de bicos de
bolos

com

Acabamentos confeitar em acabamentos de bolos.

com Bicos de Confeitaria
Conteúdos

Práticas de fabricação:
Higiene pessoal; Seleção e recebimento de insumos;

Equipamentos e utensílios; Armazenamento e transporte de
insumos e produtos acabados;
Controle de qualidade;
Limpeza e sanificação;
Manipulação e acabamentos.

Salgadeiro
Carga horária

48h

Parceiro Ministrante

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Missão SENAI

Incluir

o

exercício

desenvolvimento

e

da
a

responsabilidade
promoção

de

social,

ações

com

o

educacionais

comprometidas com o conhecimento, a cidadania e a qualidade
de vida de pessoas e das organizações.
O

Curso

de

Iniciação Desenvolve competências relativas à execução do processo

Profissional de Salgadeiro

produtivo de salgados, o planejamento das quantidades de
matérias-primas e produto final, da utilização de equipamentos e
utensílios e o controle do processo de produção considerando
aspectos de qualidade e normas de segurança e higiene do
trabalho.

Conteúdos

Princípios de higiene e conservação de alimentos:
Contaminação em alimentos; Perigos em Alimentos: Físico,
Químico e Biológico;
Tipos de Microrganismos;
Fatores

Intrínsecos

e

Extrínsecos

que

interferem

no

crescimento dos microrganismos;
Boas Práticas de Fabricação: Higiene Pessoal; Higiene
Operacional; Instalações; Limpeza e higienização.
Composição química dos alimentos;
Parâmetros de qualidade dos alimentos;
Sensoriais;
Métodos

de

Conservação:

Pasteurização,

Esterilização,

Acidificação, Secagem,
Refrigeração, Congelamento, embalagens e outros.
Vida de prateleira dos alimentos.
Rotulagem dos alimentos.
Tecnologia de fabricação de salgados:
Funções das Matérias-primas.
Balanceamento e Cálculo de encomendas e rendimento
Etapas do processo de fabricação de salgados de massas:
cozida, fermentada, sem liga e pré-processada.
Congelamento;

descongelamento;

modelagem;

recheado;

fermentação; fritura; assamento; armazenamento; avaliação
final do produto.
Segurança no trabalho: Importância, medidas preventivas e
procedimentos adequados, E.P.I.S.
Equipamentos e utensílios: Funcionamento e utilização de
balança, batedeira, fogão a gás, forno, fritadeira, freezer,
congelador ultrarrápido, laminadora, carro de fermentação.

Panetones e Chocotones
Carga horária

28h

Parceiro Ministrante

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Missão SENAI

Incluir

o

exercício

desenvolvimento

e

da
a

responsabilidade
promoção

de

social,

ações

com

o

educacionais

comprometidas com o conhecimento, a cidadania e a qualidade
de vida de pessoas e das organizações.
O Curso de Fabricação de Desenvolve competências relativas à fabricação de Panetones,
Panetones

utilização de equipamentos e utensílios e controle do processo
de produção, considerando aspectos de qualidade e normas de

higiene e segurança do trabalho.
Conteúdos

Capacidades Técnicas
Identificar diferentes tipos de fermentação;
Planejar o processo de fabricação de panetones;
Pesar ingredientes para a fabricação de panetones;
Balancear as formulações para a fabricação do panetone;
Controlar variáveis das etapas do processo de fabricação de
panetones;
Utilizar máquinas para a fabricação de panetones;
Utilizar equipamentos para a fabricação de panetones;
Utilizar utensílios para a fabricação de panetones;
Utilizar instrumentos para a fabricação de panetones;
Controlar o processo de fermentação do panetone;
Controlar o processo de forneamento do panetone.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
Seguir legislações, normas e procedimentos técnicos, de
higiene, ambientais, de qualidade, de segurança e saúde no
trabalho na fabricação de panetones;
Demonstrar organização;
Trabalhar em equipe;
Prever consequências.

Assistente Administrativo
Carga horária

160h

Parceiro Ministrante

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Missão SENAC

Proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organizações para
a sociedade do conhecimento, por meio de ações educacionais
comprometidas com a responsabilidade social.

O curso

Capacita o aluno para realizar atividades de apoio administrativo

relacionadas aos processos de gestão de pessoas, logística,
marketing, comercialização, finanças e do jurídico de uma
organização, atendendo à solicitação de clientes internos e
externos. O curso estimula, para além do conhecimento técnico,
a visão crítica, a atitude empreendedora, sustentável e
colaborativa e o foco em resultados.

Conteúdos

Facilitar

rotinas

Executar

e

rotinas

processos
básicas

administrativos;
de

escritório;

Assumir, no relacionamento com a organização, com a equipe de
trabalho e com as rotinas a serem executadas uma postura
baseada na ética profissional, no respeito às diferenças e nas
regras da boa convivência;
Projetar um plano de desenvolvimento pessoal e profissional;
Apresentar

os

comportamentos

adequados

às

exigências

estabelecidas em processos seletivos para preenchimento de
vagas de emprego;
Informatica: Windows, Word, Excel

Auxiliar de Escritório
Carga horária

160h

Parceiro Ministrante

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Missão SENAC

Proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organizações para
a sociedade do conhecimento, por meio de ações educacionais
comprometidas com a responsabilidade social

O curso

Proporciona formação profissional inicial de jovens em rotinas de
escritório e fornece conhecimentos básicos para uma atuação
proativa na busca de um emprego e para o exercício de suas
funções.
Para tanto, o curso trata não apenas das rotinas de escritório,
mas também do desenvolvimento de competências em língua
portuguesa e matemática, visando aprimorar seu domínio da
comunicação e permitir que o jovem assimile, associe, compare e
perceba

as

relações

que

existem

entre

as

operações

matemáticas e o dia a dia, como administrar as economias,
decidir sobre a prioridade de gastos e adquirir itens necessários.
Conteúdos

Saúde e Qualidade de Vida;
Desenvolvimento Pessoal;
Atitude Empreendedora;
Sistemas e Processos Organizacionais;
Comunicação;
Desenvolvimento Humano;
Excelência no Atendimento à Clientes e
Informática: Windows, Word, Excel e Power Point

Super Mei Gestão
Carga horária

25h

Parceiro Ministrante

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas

Missão SEBRAE

Promover

a

cultura

empreendedora

e

estimulo

ao

empreendedorismo aos imigrantes na condição ou não de
refugiados.

O curso

Orienta sobre empreendedorismo, oportunidades de negócio,
criação e formalização de empresa, gestão em negócios.

Conteúdos

Empreendedor de Sucesso
Formação de Preço
Fluxo de Caixa
Marketing Digital

Crescendo e Empreendendo
Carga horária

16h

Parceiro Ministrante

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas

Missão SEBRAE

Visa proporcionar ferramentas para que os jovens desenvolvam
características como iniciativa, criatividade, organização, entre
outras que são fundamentais para o dia a dia como estudantes e,
futuramente, como profissionais.

O curso

Busca trabalhar a criatividade, inovação, linguagem adequada e
compromisso com a realidade de cada município, escola,
entidade, e estudantes em geral. Os jovens são levados a refletir,
desenvolver atitudes e comportamentos empreendedores.

Conteúdos

Descobrindo atitudes empreendedoras
Características de comportamento empreendedor
Trabalho e negócio
Pensando no futuro

Designer Gráfico
Carga horária

53h

Parceiro Ministrante

SAGA: School of Art Game and Animation – Escola de
Arte e Animação.

Missão SAGA

Transformar

pessoas

em

profissionais

qualificados

e

competitivos para o mercado global, elevando-os aos
patamares internacionais de educação no universo da
arte digital. Auxiliando nossos jovens na busca por uma
vaga no mercado de trabalho.
O curso de designer gráfico

cria projetos de comunicação visual e novos produtos e
embalagens, desenha logotipos, formata qualquer tipo de
material visual como panfletos, outdoors, páginas da
internet,

Conteúdos

Identidade Visual (Illustrator)
Vetorização de Peças Gráficas (Illustrator)
UI/UX (Illustrator)
Composição de Imagens (Photoshop)
Restauração de Imagens (Photoshop)
Colorização (Photoshop)
Criação de Peças Publicitárias (Photoshop)

GRADE DE HORÁRIOS
HORÁRIO 2ªfeira

3ªfeira

4ªfeira

5ªfeira

6ªfeira

8h - 12h

ESPRO

ESPRO

ESPRO

ESPRO

8h30
12h30

ESPRO
-

SENAC
SENAC - AUX.ADM SENAC - AUX.ADM SENAC - AUX.ADM SENAC - AUX.ADM AUX.ADM
SEBRAE

- SEBRAE

9h30 - 13h EMPREEND
12h

-

- SEBRAE

EMPREEND

- SEBRAE

EMPREEND

-

EMPREEND

ALMOÇO
SEBRAE

- SEBRAE

- SEBRAE

- SEBRAE

-

13h - 16h CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND
13h - 17h ESPRO
13h30

- SENAC

17h30

ESCRIT

ESPRO
-

AUX. SENAC

ESPRO
-

AUX. SENAC

ESCRIT

ESPRO
-

AUX. SENAC

ESCRIT

ESPRO
-

AUX. SENAC - AUX.

ESCRIT

ESCRIT
SENAI

15h - 19h

SENAI - PADEIRO

SENAI - PADEIRO

SENAI - PADEIRO

PADEIRO

SAGA
16h - 19h COMP.GRAF
SEBRAE
18h - 22h EMPREENDED.

- SEBRAE
EMPREENDED.

- SEBRAE
EMPREENDED.

- SEBRAE
EMPREENDED.

-

-

QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS POR CURSO
CURSOS/2019

CARG.HOR

PARC

QUANT. MENS

AUX.PAD/CONF

76h

SENAI

17

AUX.PAD/CONF

76h

SENAI

18

PADEIRO

160

SENAI

23

DEC. BOLOS

80

SENAI

23

DEC. BOLOS

80

SENAI

23

SALGADEIRO

48

SENAI

22

PANET/CHOCOT

20

SENAI

24

ACOND.CARGA

20

SENAI

5

MONT.DESM.MECÂNICA

35

SENAI

12

MONT.DESM.MECÂNICA

35

SENAI

12

EXCELENCIA.ATEND.CLIENT

20

SENAI

36

ASSIST.ADM

160h

SENAC

25

ASSIST.ADM

160h

SENAC

29

ASSIST.RH

160h

SENAC

26

ASSIST.DEP. PESSOAL

160h

SENAC

26

AUX. ESCRITÓRIO

160h

SENAC

23

AUX. ESCRITÓRIO

160h

SENAC

25

AUX. ESCRITÓRIO

160h

SENAC

19

AUX. ESCRITÓRIO

160h

SENAC

25

ENSINO PROF

100h

ESPRO

31

ENSINO PROF

152h

ESPRO

30

ENSINO PROF

152h

ESPRO

30

ENSINO PROF

152h

ESPRO

36

ENSINO PROF

152h

ESPRO

36

ENSINO PROF

152h

ESPRO

36

ENSINO PROF

152h

ESPRO

31

CRESC. E EMPREENDENDO

13H

SEBRAE

30

CRESC. E EMPREENDENDO

13H

SEBRAE

30

SUPER MEI GESTÃO

25H

SEBRAE

20

SUPER MEI GESTÃO

25H

SEBRAE

17

SUPER MEI GESTÃO

25H

SEBRAE

36

SUPER MEI GESTÃO

25H

SEBRAE

8

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

14

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

16

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

9

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

15

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

20

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

30

SUPER MEI GESTÃO

25h

SEBRAE

30

COMP. GRÁFICA

88h

SAGA

20
938

B.1.49) METAS e B.1.50) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO

Nº no plano de ação:
Nome: PROGRAMA DE APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO PAP
Nº de atendimentos realizados:
Nº de atendidos: 938
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que não
constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano?
SIM

1. Fomentar o interesse dos jovens e adolescentes para o mundo do trabalho por
meio de experiências vivencias de diversas profissões
Meta Quantitativa: Quantificar o número de jovens participantes e interessados.
Impacto social: Número de 938 jovens interessados e participantes dos cursos ao longo

do ano.
Meta Qualitativa: Oferecer equipamentos pedagógicos e tecnológicos básicos e
específicos para cada curso.
Impacto social: Utilização efetiva dos equipamentos pedagógicos e tecnológicos
oferecidos em cada curso na maximização do aprendizado dos atendidos.

2. Despertar talentos individuais e coletivos, potencialidades vocacionais por meio
de vivências e conteúdos teóricos significativos.
Meta Qualitativa: Estimular a participação dos jovens nos cursos de profissionalização
Impacto social: Presença participativa, comportamento adequado dos jovens enquanto préprofissionalização e alto interesse nos conteúdos dos cursos.
Meta quantitativa: Atingir 80% de participação efetiva nos cursos
Impacto social: Presença de % do inscritos nos cursos.

B.1.51) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.52) INFRAESTRUTURA
Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Banheiros

44

Biblioteca

01

Copa/cozinha

01

Enfermaria

01

Espaço agroecológico

01

Espaço para guarda de pertences

100 armários

Instalações elétricas e hidráulicas

18

Jardim/parque

6/2

Lavanderia

01

Quadras esportivas

02

Recepção

01

Refeitório

02

Salas de atendimento em grupo/atividades comunitárias

02

Salas de atendimento individual

01

Salas exclusivas para administração, coordenação, equipe técnica

01

B.1.53) RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICO DO PAP
O Programa de Apoio Profissional também contou com profissionais da Instituição com dedicação
exclusiva como segue:

PAP

Função

Formação

Vínculo

Nível
escolaridade

de

Carga
Horária
Mensal

Coordenadora Profissionalizante Psicologia

Regime CLT

Superior Completo

40

Educador Social

Regime CLT

Superior Cursando

40

Regime CLT

Ensino Técnico

22

Pedagogia

Instrutor de Padeiro/ Confeiteiro

O quadro de RH deste programa, no que diz respeito aos cursos, pertence em sua maioria, aos
parceiros institucionais: são mediadores/instrutores capacitados que ministram os cursos e são
vinculados aos nossos parceiros.
B.1.54) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O programa está articulado com os serviços da rede socioassistencial local e políticas públicas
setoriais no âmbito territorial:
➢ Poupatempo;
➢ Cras Mooca, Creas Mooca, CAPS Mooca;
➢ CAT – Centro de Apoio ao Trabalhador;
➢ Senai, Senac, ESPRO entre outros equipamentos.
ENCAMINHAMENTOS
CRAS Mooca – 2 famílias
CREAS Mooca – 2 famílias
CAPS Mooca – 1 família
Centro de Atendimento ao Trabalhador – 1 família | Poupatempo – 3 famílias

PROGRAMA
FAMÍLIA BERÇO DA VIDA

CNPJ: 62.187.562/0001-43
Data de inscrição no CNPJ: 19/09/1968
Endereço: RUA SERRA DE BRAGANÇA, 1086
Bairro: VILA GOMES GARDIM
CEP: 03318-000
Cidade: SÃO PAULO
Estado: SÃO PAULO
E-mail: contato@larsirio.org.br elaine@larsirio.org.br keila@larsirio.org.br
Telefones: (11) 2095-2370 (11) 2092-4811
Coordenadores: Claudia Fernandes
Supervisão de Assistência Social - SAS de referência: SAS Mooca

B.1.55) PUBLICO ALVO
O público atendido neste programa é encaminhado pelas Varas da Infância e Juventude dos
Foros Tatuapé ou Central, são crianças/adolescentes em situação de risco social que precisam de
uma família que as acolham, assuma sua guarda e as tirem/ evitem a situação de
institucionalização.

B.1.56) OBJETIVO GERAL DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFICIO
SOCIOASSISTENCIAL
Acolher e garantir proteção integral à crianças e adolescentes que estejam em medida de
proteção afastadas temporariamente da família.

B.1.57) OBJETIVOS ESPECIFICOS DO SERVIÇO, PROGRAMA, PROJETO OU BENEFICIO
SOCIOASSISTENCIAL

1. Acolher e dispensar cuidados individualizados à criança e adolescente em ambiente familiar.
2. Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas.

B.1.58) CRITERIOS ADOTADOS PARA A INSERÇÃO DOS USUARIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENFICIO SOCIOASSISTENCIAL
A prioridade é dada para crianças ou adolescentes encaminhados por solicitação da Vara da
Infância e Juventude do Foro Regional Tatuapé.
1. Criança/adolescente na faixa etária de 6 a 17 anos e 11 meses, que esteja em acolhimento
institucional ou para a garantia da proteção integral da criança/ adolescente;
2. Família extensa e/ou com vínculos afetivos
3. Família com espaço físico adequado para receber e acomodar a crianças/ adolescente;
4. Ambos com disponibilidade em construir vínculos afetivos;
5. Família com disponibilidade de tempo para cuidar e acompanhar a criança/ adolescente e
participar das ações do Programa;
6. Aceitação da acolhida da criança/adolescente pelos demais membros da família;
7. Verificação de uso abusivo de substâncias psicoativas de qualquer membro da família;
8. Estabelecimento de parceria com a rede de atendimento (VIJ, Conselho Tutelar, Creas,
Cras, Saúde, Educação, entre outros);

B.1.59) METODOLOGIA
Assunção de uma metodologia dialogada que garantem a escuta acolhedora e qualificada para
motivar a participação das famílias nos atendimentos individuais ou em grupo ou atividades de
integração proposta pelo Programa.

Nosso objetivo metodológico no atendimento à criança/adolescente é garantir e reconhecer, nas
intervenções ou seleção de atividades, os direitos básicos (saúde, educação, esporte, lazer,
cultura, convivência social), informando com rigor de registros aos órgãos competentes, qualquer
violação de direito identificada.
São procedimentos metodológicos neste programa:
1. Reunião da equipe técnica do Programa com a equipe forense da VIJ e rede para estudo
de possível inserção no Programa;
2. Elaboração do PIA – Plano Individual de Atendimento para cada atendido, com avaliação
periódica;
3. Preenchimento e assinatura da matricula da família e da criança/adolescente
4. Reuniões individuais e com toda a família para a formalização do Acordo de Participação
no Programa Família Berço da Vida;
5. Visitas domiciliares regulares e atendimento da família na entidade para orientações,
reflexões, encaminhamentos, entre outros;
6. Elaboração de Relatórios e registros de acompanhamento;
7. Reuniões com a VIJ e/ou rede para acompanhamento do caso;
8. Metodologia da equipe técnica norteada pela Teoria da Análise transacional, com
supervisão, a qual auxilia nas discussões, avaliação e acompanhamento de cada caso,
propiciando maior embasamento teórico-prático.
9. Atualização do Acordo de Participação quando necessário (em função do PIA)
10. Entendimento do movimento interno da família, que gerou a motivação da solicitação da
guarda, a fim de potencializar esse desejo.
11. Atuação como mediador nas dificuldades das relações interfamiliares, propiciando suporte,
fortalecimento e reflexão, para o convívio e bem-estar familiar;
12. Articulação com a rede (VIJ, CT, Cras, Creas, Saúde, Educação, entre outros) através de
encontros para discussões de casos, a fim do embasamento da mesma e troca de
experiências.
13. Reuniões em grupo ou individuais para a conscientização da família sobre a importância

dos encaminhamentos realizados pela equipe do programa, possibilitando suprir
determinadas necessidades, inserindo-a na rede e dando suporte para seu fortalecimento
na continuidade do acompanhamento.

B.1.60) METAS e B.1.61) IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO

Nº no plano de ação:
Nome: PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO – BERÇO DA VIDA
Nº de atendimentos realizados: 36 atendimentos à 03 FAMILIAS.
Nº de atendidos: 03 ATENDIDOS
A meta foi alcançada?

Sim

Não

Foi executado algum serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial que
não constava no plano de ação? Se sim identifique-o.
O serviço, programa, projeto, ou benefício socioassistencial terá continuidade no
próximo ano? SIM.

1. Acolher e dispensar cuidados individualizados à criança e adolescente em ambiente
familiar
Meta Qualitativa: Respeito ao histórico familiar da criança mantendo seu bem estar e integridade
Impacto alcançado: histórico familiar e contexto dos atendidos respeitado e com manutenção de
seu bem estar e integridade.
Meta Quantitativa: Atingir o número máximo de 5 famílias por ano.
Impacto alcançado: 3 famílias integralmente atendidas
2. Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas.
Meta Qualitativa: Estimulo à família/criança ao uso dos recursos comunitários e rede pública.
Impacto alcançado: Houve participação efetiva da família/criança nas redes públicas e
comunitária.
Meta quantitativa: Atingir 90% da adesão das famílias atendidas aos novos hábitos propostos
quanto ao lazer e cultura para maior integração familiar.
Impacto alcançado: Entusiasmo nos relatos sobre novos hábitos propostos para a integração
familiar.

B.1.62) RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS

Pessoa Jurídica: 76%

Pessoa Física: 4%

Verbas Públicas: 20%

B.1.63) INFRAESTRUTURA
Para atendimento deste Programa é utilizado prioritariamente os espaços da rede externa.
Na instituição, quando necessário, é disponibilizado os seguintes ambientes:
Item

Quantidade

Almoxarifado ou similar

03

Copa/cozinha

01

Refeitório

02

Banheiros

44

Auditório

01

Salas de atendimento individual

04

Enfermaria

01

Recepção

01

Salas de trabalho coletivo exclusivas para administração,

01

coordenação, equipe técnica.
Instalações elétricas e hidráulicas

18

B.1.64) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS DO PROGRAMA BERÇO DA VIDA
Berço da Vida

Função

Assistente da Assistência Social

Formação

Serviço Social

Vínculo (*)

Regime
CLT

Nível
escolaridade (**)

Superior cursando

de

Carga
Horária
Mensal
40

Psicóloga

Psicologia

Regime
CLT

Superior completo

40

B.1.65) ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS,
PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O Programa Berço da Vida está articulado com os serviços da rede socioassistencial local e
políticas públicas setoriais no âmbito territorial: POUPATEMPO, CRAS MOOCA, CREAS
MOOCA, NÚCLEO DE PROTEÇÃO JURÍDICA MOOCA, COORDENADORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO PENHA, VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DE FAMÍLIA TATUAPÉ,
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PENHA, DEFENSORIA PÚBLICA TATUAPÉ E ITAQUERA,
HOSPITAL PÉROLA BYINGTON, FÓRUM REGIONAL SÃO MIGUEL, CONSELHO TUTELAR
MOOCA, DELEGACIA DA MULHER 52º DP, 30º DISTRITO POLICIAL – TATUAPÉ, DELEGACIA
ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO IDOSO, UBS VILA SANTO ESTEVÃO – DR. WOADY
JORGE KALIL, HOSPITAL MUNICIPAL TATUAPÉ – DR. CARMINO CARICCHIO, PARQUE
MUNICIPAL DO TATUAPÉ SAMPAIO MOREIRA, PARQUE CERET ANÁLIA FRANCO,
BIBLIOTECA CASSIANO RICARDO, BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN, EMEF
JACKSON DE FIGUEIREDO, ESCOLA ESTADUAL JOÃO BORGES, ESCOLA ESTADUAL JOÃO
CLÍMACO, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO NOVAES DE CARVALHO, NEAPP
UNICSUL, CRIA UNIFESP, CLÍNICA- ESCOLA UNIP TATUAPÉ, CEI CARRÃO, CAPS AD
ERMELINO MATARAZZO, CAPS MOOCA, HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA, SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA, entre outros equipamento.

B.1.66) DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES
A instituição possui foco no desenvolvimento do trabalho diário de toda a equipe, prioritariamente
na reflexão e atualização das práticas somadas à aquisição de novos repertórios de
coordenadores, educadores e estagiários.
Para tanto promovemos formação dos trabalhadores sociais como segue:
1. Integração
Metodologia: Realizado ao longo de uma semana duas vezes por ano (janeiro e julho) – é um
momento de troca de ideias e de interação entre os Educadores de todos os Programas.

Temas trabalhados em 2019: JANEIRO

Mediadores

•

comunicação não-violenta

Denise Alencar Pierobon

•

motivação para o trabalho social

José Luiz Antonio Dos Santos

•

a importância do brincar

Rogério Rodrigues, Eliana Gomes, Ivone
Hilário, Agatha Garagnani, Marcelo Miguel
Ribeiro, Hayanne Freire

•

hiperssexualização infantil

Regina Friedmann E Eugênia Fernandes

•

curso de contação de histórias

Ivani Magalhães

•

direitos universais e o ECA sob a perspectiva Robson Candiani Mota
da proteção básica

•

vivências e práticas corporais, de respiração e Jefferson
de meditação, dinâmicas de grupo

Queiroz,

Cristiane

Travassos,

Carlos Bezerra, Marcelo Miguel Ribeiro,
Elaine Bueno

Mediadores
Temas trabalhados em 2019: JULHO
•

comunicação não-violenta

Ricardo Alves

•

fundamentos para a escrita de projetos

Eliana Gomes

•

autoestima e padrões de beleza

Elizete Cassola

•

vivências e práticas corporais, de respiração e Marcelo
de meditação, dinâmicas de grupo

Miguel

Rodrigues,

Maziero, Marina Hannun

Mariana

2. Planejamento, capacitação e avaliação:
Metodologia: Nesses encontros são trabalhados temas pertinentes e advindos das demandas
diárias. com a equipe de Educadores/Estagiários. São encontros semanais de duas horas, em
que são discutidos os problemas da realidade social e educacional brasileira - as deficiências, as
práticas, os rumos e perspectivas, os avanços e o papel de cada um nesta teia. Também são
discutidas as dificuldades e demandas internas mais comuns que encontramos no trabalho com
as crianças e jovens. As reflexões são sempre feitas a partir do levantamento de situaçõesproblema.
Trata-se de um momento de apoio aos educadores para discernirem entre seus próprios
processos e os desafios diante de situações-problema cotidianas, trazendo maior profissionalismo
à equipe. Neste processo, busca-se a coerência entre seus membros, respeitando a
personalidade e características de cada um.
Temas trabalhados em 2019
•

Educação alimentar

•

Drogas

•

Abuso sexual

•

Violência contra a criança

•

Meio ambiente

•

Empreendedorismo

Mediadores: Marina Hannun, Eliana Pereira, Rogério Rodrigues

3. Formação Continuada
Metodologia: Formação coletiva com foco no embasamento sobre o tema de valores humanos
universais trabalhado como tema gerador do ano específico. em como objetivo a reflexão sobre a
prática e o fortalecimento do papel profissional do educador social/estagiário. Entendemos que
educar é estar em constante transformação.
Para contribuir/fundamentar essas reflexões são utilizados textos, músicas, documentários,

filmes, imagens. Um trabalho com diferentes linguagens para que as reflexões sejam mais
consolidadas. Dentro do possível as leituras são realizadas no próprio encontro e sempre após a
leitura é feita uma roda de discussão e conversa sobre os temas e os instrumentos utilizados para
sua

compreensão.

Os

encontros

são

planejados

pelo

formador

a

partir

de

problemas/necessidades previamente levantados pelo grupo. Referem- se à realidade específica
das crianças e jovens atendidos e/ou da sociedade em geral. Refletimos para compreendê-los e
nos preparar para melhor trabalhar essas dificuldades a fim de que nós enquanto profissionais
em constante (trans) formação possamos mostrar que existem outras formas de entender e agir
em relação a essas dificuldades e problemas. Após essas “leituras”, munidos de diferentes
posições sobre os problemas realizamos rodas de conversa em que os temas são debatidos,
posições assumidas, atividades pensadas e planejadas.
Temas trabalhados em 2019
•

Não violência

•

Comunicação não violenta

•

Mediação de conflitos

•

Musicalidade

•

Educação Alimentar

Mediadores:
Daniele Dib, Mariana Maziero, Camila Aparecida Grosso Brichezi.

4. Formação específica
Metodologia: Realizada de acordo com as demandas individuais de desenvolvimento profissional
dos educadores e na oportunidade do surgimento da formação e/ou semanalmente por meio do
conhecimento de educadores especialistas com foco em uma especificidade da atividade a ser
desenvolvida.

Temas trabalhados em 2019
•

Curso Verão PUC

•

Curso CIPA

•

Jogos Cooperativos

•

Educação Financeira

•

Fortalecimento da Rede estratégia ODS

•

Curso de Política Fácil

•

FP - Brinquedista

•

Construção de jogos com recicláveis

•

Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente

•

Administração Pública

•

Congresso de Gestão do 3º setor

•

Seminário de soluções Inovadoras – ODS

•

Comunicação e Conflito entre Gerações no Mundo Corporativo

•

Conferência

Instituto

Ser

+:

Qual

a

sua

verdade?

Direitos das Crianças
•

Seminário

das

ODS

-Direitos

das

Projetos Socias Análise Conjuntural e Metodologias
•

Gestão Financeira para 3º Setor

•

Negócios de Impacto Social

•

CMDCA na prática: Planej. Moni. Cap. Prestação de Contas

•

Culinária Árabe

meninas

e

ODS

Facilitadores:
Sicredi, Caravana Lúdica, TCU, SENAC, CIEE, ABBRI
Certificação: Ao final cada curso os participantes recebem Certificado com a carga horária
realizado pelo parceiro do evento.

5. Construção coletiva de procedimentos com a equipe de coordenação
Metodologia: É realizado um trabalho com foco na reflexão sobre as relações de intervenções de
coordenadores com a equipe.
O encontro de coordenadores com a superintendência da instituição para estudos e debates de
temas diversos relacionados às demandas cotidianas. É o espaço para sanar as dúvidas sobre as
abordagens e interferências indicadas para cada caso, refletir sobre o vínculo existente com a
criança/adolescente atendido, inclusive quanto ao impacto que este atendimento causa no
Educador. Esse é o momento em que o profissional entra em contato com a reflexão sobre o
papel de cada um na condução do seu próprio desenvolvimento pessoal/profissional, bem como
da equipe na resolução de situações-problema.
encontros semanais de duas horas, em que são discutidos os casos complexos, o direcionamento
a ser tomado, os conflitos pessoais dos profissionais envolvidos diante das diversas situações
enfrentadas no dia a dia e também temas de importância para o aprimoramento dos
atendimentos.
São discutidas as diretrizes a serem seguidas em geral e específicas para cada momento de
desafios gerados por comportamentos inadequados e de muito sofrimento das crianças e das
educadoras.

Mediador:
Elaine Bueno Silva

6. Liderança
Metodologia: Os encontros promovem o debate sobre posturas de liderança, abordando
maneiras diferentes de realização da prática, aperfeiçoando o fazer, o saber e a “transformação”
pessoal do profissional, com foco na busca de soluções de forma consciente, autônoma,
articulada com a equipe e com as diretrizes institucionais. Os encontros possuem como como
objetivo principal preparar melhor a coordenação, bem como criar harmonia entre os líderes

gerando um melhor resultado.
O trabalho engloba dinâmicas de grupo, além de oferecer um espaço de acolhimento e
confidencialidade para que cada um possa se expressar livremente e receber as devidas
orientações para seus conflitos, sejam eles internos ou externos.
Temas abordados durante o ano de 2019:
•

DESINIBIÇÃO
ansiedade zero / autocontrole / liderança / confiança / espontaneidade

•

EXPRESSÃO CORPORAL
relaxamento / fiscalização / fluência de movimento / gestualidade / improviso

•

IMAGINAÇÃO

•

COMUNICAÇÃO.

Mediador:
Yunes Chami

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2020

_____________________________
William Adib Dib Junior
Presidente

_________________________
Elaine Bueno Silva
Superintendente

Anexos
Instrumentos de monitoramento

Instrumento semestral utilizado como base de Sistema de avaliação para os programas: PASE e CCA.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – PARCIAL
DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA (OSC)

Nome da OSC

Número do
Processo

SAS

Nome Fantasia

Número do Termo
de Parceria

Distrito

Tipologia

Início do Termo de
Parceria

CNPJ

Vigência do Termo
de Parceria

Capacidade
Contratada

Semestre avaliado

ATENÇÃO: Para esta tipologia de serviço, todos os Indicadores Semestrais devem ser pontuados com valores entre
''1 - Insuficiente'' a ''4 - Superior''.

DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS
RESULTADO FINAL
DIMENSÃO

Média:

INDICADORES SEMESTRAIS

Estrutura física e
administrativa

1.1 Cômodos e mobiliários estão
sendo utilizados no semestre
conforme o aprovado no Plano de
Trabalho

Estrutura física e
administrativa

1.2 Disponibilidade de materiais e
artigos socioeducativos,
pedagógicos, lúdicos e esportivos
para realização das atividades, bem
como de insumos que garantam as
ofertas específicas da tipologia do
serviço, previstos no Plano de
Trabalho

Estrutura física e
administrativa

1.3 Cômodos e mobiliários se
encontram em perfeitas condições de
uso

RESULTADO DA META

JUSTIFICATIVAS PARA METAS NÃO ATINGIDAS

Serviços, processos
ou atividades

2.1 Percentual de Relatórios,
Prontuários, Plano de
Desenvolvimento do Usuário- PDU
(usuários da PSB) / Plano Individual
de Atendimento - PIA (usuários da
PSE) / Plano de Desenvolvimento
Familiar - PDF elaborados ou
atualizados no semestre

Produtos ou
resultados

3.1 Número de usuários atendidos /
capacidade parceirizada do serviço

Produtos ou
resultados

3.2 Cardápio elaborado nos termos
do Manual Prático de Alimentação
da SMADS e com participação dos
usuários do serviço

Produtos ou
resultados

3.3 Execução das atividades
previstas no Plano de Ação
Semestral, compreendendo todas as
suas dimensões.

Produtos ou
resultados

3.4 Implantação de mecanismos de
apuração da satisfação dos usuários
do serviço e de canais de
participação dos usuários na
elaboração do Plano de Ação

Recursos humanos

4.1 Percentual de profissionais que
participaram de ao menos uma
capacitação/ atualização de
conhecimento no semestre, ofertada
pela OSC, pela SMADS ou outras
instituições

Recursos humanos

4.2 Adequação da força de trabalho,
no semestre, ao quadro de recursos
humanos previsto na legislação
concernente à tipificação

PRINCIPAIS AÇÕES EFETUADAS PARA ATINGIMENTO DAS METAS E DO OBJETO DA PARCERIA

DIMENSÃO

INDICADORES SEMESTRAIS

Descreva sucintamente as ações efetuadas com vistas à implantação do projeto,
comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente
executado

Estrutura física e
administrativa

Cômodos e mobiliários estão sendo
utilizados no semestre conforme o
aprovado no Plano de Trabalho

Estrutura física e
administrativa

Disponibilidade de materiais e artigos
socioeducativos, pedagógicos,
lúdicos e esportivos para realização
das atividades, bem como de insumos
que garantam as ofertas específicas
da tipologia do serviço, previstos no
Plano de Trabalho

Estrutura física e
administrativa

Cômodos e mobiliários se encontram
em perfeitas condições de uso

Serviços, processos
ou atividades

Percentual de Relatórios, Prontuários,
Plano de Desenvolvimento do
Usuário- PDU (usuários da PSB) /
Plano Individual de Atendimento - PIA
(usuários da PSE) / Plano de
Desenvolvimento Familiar - PDF
elaborados ou atualizados no
semestre

Produtos ou
resultados

Número de usuários atendidos /
capacidade parceirizada do serviço

Produtos ou
resultados

Cardápio elaborado nos termos do
Manual Prático de Alimentação da
SMADS e com participação dos
usuários do serviço

Produtos ou
resultados

Execução das atividades previstas no
Plano de Ação Semestral,
compreendendo todas as suas
dimensões.

Produtos ou
resultados

Implantação de mecanismos de
apuração da satisfação dos usuários
do serviço e de canais de participação
dos usuários na elaboração do Plano
de Ação

Recursos humanos

Percentual de profissionais que
participaram de ao menos uma
capacitação/ atualização de
conhecimento no semestre, ofertada
pela OSC, pela SMADS ou outras
instituições

Recursos humanos

Adequação da força de trabalho, no
semestre, ao quadro de recursos
humanos previsto na legislação
concernente à tipificação

LISTAGEM DE MATERIAIS COMPROBATÓRIOS DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS EM FOTOS, VÍDEOS OU
OUTROS SUPORTES ENVIADOS EM ANEXO
Liste o material comprobatório anexado, quando houver.
1.
2.
3.
4.
5.

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DA
PARCERIA

Liste os bens permanentes adquidos, produzidos ou construídos no período, quando houver.
1.
2.

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO
Nome do
gerente do
serviço

Assinatura do
gerente do serviço

Data

Informo que as informações prestadas por mim neste documento são fiéis às ações e atividades prestadas pelo serviço no período avaliado, estando à disposição da
Prefeitura Municipal de São Paulo sempre que necessário.

Outros instrumentais avaliativos:

Indicadores para avaliação institucional

Acompanhamento de atendimento: quantitativo
Periodicidade: mensal

Pesquisa de satisfação dos setores
Periodicidade: semestral

Proposta de melhorias para as diversas ações socioeducacionais
Periodicidade: recorrente às ações

Avaliação de efetividade da ação
Periodicidade: de acordo com objetivos dos setores / atividades / eventos.
Exemplo:

Avaliação de efetividade
Avaliação de elegibilidade do perfil para atendimento socioassistencial.
Periodicidade: anual para manutenção dos dados atualizados.

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO
Criança/Adolescente

CRIANÇA/ADOLESCENTE __________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: ____/___/_____
NATURALIDADE___________ NACIONALIDADE _______
_______________
RG Nº _____________________________________
RNE Nº_______________________
CPF Nº ______________________________________
CAD ÚNICO / Nº DO NIS ____________________ CRAS DE REFERENCIA ___________________________
ENDEREÇO: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

SEXO

FILIAÇÃO
PAI_____________________________________________________________________________________
MÃE____________________________________________________________________________________
RESPONSÁVEL LEGAL _____________________________________________________________________
A CRIANÇA/ADOLESCENTE ESTÁ RECEBENDO ALGUM BENEFÍCIO (PTR)?
QUAL?_______________________________________________________________________________
FREQUENTA ESCOLA: SIM ( ) NÃO ( ) OBS _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
NOME DA ESCOLA: ___________________________________________________________________
ANO ____________________ NÍVEL ___________________HORÁRIO ESCOLAR _____________________
ENDEREÇO DA ESCOLA: _________________________________________________________________
A CRIANÇA/ADOLESCENTE APRESENTA DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA?
QUAL? _____________________________________________________________________________
A CRIANÇA/ADOLESCENTE APRESENTA ALGUMA DIFICULDADE NO CONVÍVIO FAMILIAR / ESCOLAR /SOCIAL?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
A CADERNETA DE VACINAÇÃO ESTÁ EM DIA: ( ) SIM ( ) NÃO
OBS : ___________________________________________________________________________________
APRESENTA ALGUM TIPO DE ALERGIA? ( ) SIM
( ) NÃO QUAL?
_______________________________________________________________________________________

ALGUMA QUEIXA DE SAÚDE ATUAL? QUAL? __________________________________________________
FAZ ALGUM TIPO DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO / OUTROS? ( ) SIM ( )NÃO
QUAL? _____________________________________________________________________________
POSSUI ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA? VISUAL ( ) MOTORA ( ) AUDITIVA ( ) INTELECTUAL ( ) OUTROS ( )
OBS___________________________________________________________________________________
ESTÁ SENDO ACOMPANHADO POR ALGUMA REDE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO?
SAUDE ( ) EDUCAÇÃO ( ) PSICOSSOCIAL ( ) OUTROS ( ) QUAL? ________________________________
_______________________________________________________________________________________
QUAL SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZA?
( ) Rede Pública de Saúde (SUS) ( ) Particular ( ) Convênio
( ) Hospital ( ) UBS ( ) AME ( ) AMA ( ) Outros _____________________________________________
CARTÃO DO SUS Nº ______________________________________________________________________
OBS: (REGIÃO/PERIODICIDADE) _____________________________________________________________
A CRIANÇA CONHECE LOCAIS/EQUIPAMENTOS QUE PROPORCIONAM ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE OU
LAZER? SIM ( )
NÃO ( )
A CRIANÇA PARTICIPA DE ALGUMA ATIVIDADE NESSES LOCAIS/EQUIPAMENTOS?
SIM ( ) NÃO ( ) QUAIS ? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

RESPONSÁVEL LEGAL ______________________________________________________________________
COM RESPONSABILIDADE LEGAL: ( ) SIM ( ) NÃO
TIPO DE DOCUMENTO ____________________
DN ___/ ___/ _______
Cad Único/NIS Nº________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:______________________________________________________Nº_________
BAIRRO_______________ MUNICÍPIO __________________UF _______ FONE: ______________________
ENDEREÇO COMERCIAL: ___________________________________________________Nº_________
BAIRRO__________ MUNICÍPIO __________________UF _______ FONE: __________________________
E-MAIL : ______________________________________________________________________________
RG Nº________________________________
CPF Nº_______________________________________
ESCOLARIDADE _____________________PROFISSÃO ____________________________________________
REGIME CLT ( ) TRABALHO INFORMAL ( ) RENDA R$ __________________ DESEMPREGO ( )

ENDEREÇO PAI_____________________________________________________________________
DN ___/ ___/ _______
Cad Único/NIS Nº________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:______________________________________________________Nº_________
BAIRRO_______________ MUNICÍPIO __________________UF _______ FONE: ______________________
ENDEREÇO COMERCIAL: ___________________________________________________Nº_________
BAIRRO__________ MUNICÍPIO __________________UF _______FONE: ______________________
E-MAIL : __________________________________________________________________________
RG Nº________________________________
CPF Nº_______________________________________
ESCOLARIDADE _____________________PROFISSÃO ____________________________________________
REGIME CLT ( ) TRABALHO INFORMAL ( ) RENDA R$ __________________ DESEMPREGO ( )

ENDEREÇO DA MÃE__________________________________________________________________
DN ___/ ___/ _______
Cad Único/NIS Nº________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL:______________________________________________________Nº_________
BAIRRO_______________ MUNICÍPIO __________________UF _______ FONE: ______________________
ENDEREÇO COMERCIAL: ___________________________________________________Nº_________
BAIRRO__________ MUNICÍPIO __________________UF _______FONE: ______________________
E-MAIL : __________________________________________________________________________
RG Nº________________________________
CPF Nº_______________________________________
ESCOLARIDADE _____________________PROFISSÃO ____________________________________________
REGIME CLT ( ) TRABALHO INFORMAL ( ) RENDA R$ __________________ DESEMPREGO ( )

COMO VOCÊ CHEGOU AO LAR SÍRIO?
CT ( ) CRAS / CREAS ( ) VIJ ( ) SAÚDE ( ) EDUCAÇÃO ( ) OUTROS: ________________________
ENCAMINHAMENTO ( ) DE: __________________________________________________________
OBS: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
QUAIS AS INFORMAÇÕES QUE VOCE TEM SOBRE O LAR SÍRIO? CONHECE OS PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS DA
INSTITUIÇÃO?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
COMPOSIÇÃO

FAMILIAR

(ANEXO)

TIPO /CONDIÇÃO DE MORADIA
TIPO DE EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL: (estrutura física/ material predominante/salubridade)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CONDIÇÃO DE PROPRIEDADE DA HABITAÇÃO NA QUAL RESIDE A FAMÍLIA
Ocupação ( ) Próprio ( ) Financiado ( ) Aluguel ( ) Cedido ( ) Outros ( )
OBS:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
OUTRAS FAMÍLIAS RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO? (Nº DE CASAS E MORADORES NO MESMO ENDEREÇO)
DESCREVER _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

INFRA ESTRUTURA, SANEAMENTO BASICO E SERVIÇOS URBANOS DA MORADIA:
Energia Elétrica:
( ) Sim ( ) Não OBS ______________________________________________
Abastecimento de Água: ( ) Sim ( ) Não OBS _______________________________________________
Escoamento Sanitário
( ) Sim ( ) Não OBS _______________________________________________
Coleta de Lixo:
( ) Sim ( ) Não OBS ________________________________________________
Destino do Lixo
( ) Sim ( ) Não OBS________________________________________________
Coleta de Lixo seletiva: ( ) Sim ( ) Não OBS ________________________________________________

A FAMÍLIA RECEBE BENEFÍCIOS/AUXÍLIOS ASSISTENCIAIS OU RENDIMENTOS CONCEDIDOS POR PROGRAMA
OFICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA?
Recebe Bolsa família ( ) Sim ( ) Não Qual?_______________ Valor: R$________________
Recebe Benefício de Prestação Continuada? ( ) Sim
( ) Não
( )
Idoso
( ) Pessoa com deficiência

QUADRO DE RECEITA / RENDA MENSAL DA FAMÍLIA
Nome
Grau parentesco

Tipo

Valor R$

Obs

TOTAL DE RENDIMENTOS R$ _______________________ RENDA PER CAPITA R$ _____________________
(parâmetro – renda per capita até meio salário mínimo)
DESPESAS MENSAIS DA FAMÍLIA:
Moradia
R$______________
Especificar: _____________________________________
Impostos
R$ ________________ Especificar ______________________________________
Condomínio R$____________
Abastecimento de água R$______________
Energia Elétrica R$________________
Gás . . . . . . . . . . R$______________
Alimentação
R$________________
Higiene / limpeza . . . R$ ______________
Transporte público R$________________
Transporte escolar . . . RS ______________
Transporte próprio R$ _______________
Medicamentos . . . . . R$______________
Prestações . . . . R$________________
Vestuários . . . . . . . R$______________
Plano de saúde . . . R$________________
Telefone Fixo . . . . . . R$______________
Telefone Celular . . R$ _______________
TV a Cabo . . . . . . . R$ ______________
Internet . . . . . . R$ _______________
Despesas com Lazer . . R$ ______________ Especificar __________________________________
Outros . . . . . . . . . R$_______________Especificar __________________________________
TOTAL DE DESPESAS: R$______________________
POSSUI ALGUM TIPO DE VEÍCULO?
Automóvel ( )
Valor R$ _______________
Tipo __________________________________
Motocicleta: ( )
Valor R$ _______________
Tipo __________________________________
Utiliza o veículo como meio de renda? _________________________________________________

UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS / PRIVADOS E REFERÊNCIAS:
PARTICIPA / FREQUENTA ALGUMA INSTITUIÇÃO?
( ) Associação de Moradores/Bairro. Qual?____________________________________________________
( ) Instituição Religiosa. Qual? ______________________________________________________________
( ) Atividades Esportivas. Qual? _____________________________________________________________
( ) Conselhos ( Saúde, Tutelar, ETC). Qual? ____________________________________________________
( ) ONGs/Fundações. Qual? ________________________________________________________________
( ) Clubes. Qual? _________________________________________________________________________
( ) Outros. Qual?_________________________________________________________________________
FATORES DE RISCO SOCIAL / VULNERABILIDADE INTRA FAMILIAR
Alcoolismo ( )
Substância Psicoativa ( )
Violência Doméstica ( )
)
HIV ( )
Tabagismo ( )
Situação de Abandono ( )
Situação de Reclusão ( )

Situação de Rua ( ) Câncer (
Egresso ( )
Problemas Psiquiátricos ( )

É ACOMPANHADA POR GRUPO DE APOIO? ( ) SIM ( ) NÃO
QUAL?_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
QUAIS AS SUAS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DO TRABALHO SOCIOEDUCACIONAL DO LAR SÍRIO PRÓ INFANCIA?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
QUAL SUA DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL, EVENTOS OU QUANDO FOR SOLICITADA
SUA PRESENÇA NO LAR SIRIO PRO INFANCIA, TENDO EM VISTA SER DE FUNDAMENTAL IMPORTANCIA A
PRESENÇA?
DIA DA SEMANA:

2ª FEIRA ( ) 3ª FEIRA ( ) 4ª FEIRA ( )
SABADO ( )
DOMINGO ( )

PERIODO: MANHÃ ( )

TARDE ( )

5ª FEIRA ( )

6ª FEIRA ( )

NOITE ( )

OBS: (assinará termo de compromisso)
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

INDICADORES E PARECER
NECESSIDADES ATUAIS
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ORIENTAÇÕES
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ENCAMINHAMENTOS
Referencia
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Contra Referencia ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VULNERABILIDADE / RISCO SOCIAL ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
COMPLEXIDADE: BAIXA ( ) MEDIA ( ) ALTA ( )
PROTEÇÃO BASICA (VINCULOS INTRA FAMILIAR) ( )
PROTEÇÃO ESPECIAL : VINCULO FRAGILIZADO ( ) COMPROMETIDO ( ) ROMPIDO ( )
Inclusão nos programas do Lar Sírio SIM ( ) NÃO ( ) QUAIS? _________________________________
_______________________________________________________________________________________

PARECER DO TÉCNICO RESPONSAVEL
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
SP/ ____ /________ / ______
_______________________________________________
Assinatura

___________________
Cress

PARECER DO TÉCNICO ADJUNTO
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SP/ ____ /________ / ______
_______________________________________________
Assinatura

___________________
Cress

