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I. O LAR SÍRIO PRÓ-INFÂNCIA
Dados institucionais
Nome da entidade Lar Sírio Pró Infância
Endereço

Rua Serra de Bragança, 1086 – Vila Gomes Cardim

Telefone

(11) 2092-4811

CNPJ

62.187.562/0001-43

E-mail

contato@larsirio.org.br

Site

www.larsirio.org.br

Face

https://www.facebook.com/larsirio/

Presidente

Antonio Henrique Zaher

Certificações e Titularidades
O "Lar Sírio Pró Infância" possui as seguintes inscrições e títulos:
•

Estatuto Registrado no 3º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São
Paulo em sob o nº 761.589 no livro A nº 1 em 18/12/2020;

•

CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o
número: 62.187.562/0001-43 datado de 16/09/1968;

•

CCM Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de São
Paulo sob o nº 1.199.145-3;

• Utilidade Pública Municipal: Decreto nº 9.560/71;
• Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 6.849/62;
• Utilidade Pública Federal: Decreto nº 71.846/73;
•

CEBAS - Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social Processo
nº 235874.0027579/2020. Em andamento em 18/12/2020 no DOU – Portaria 124
– 11/06/2018;

•

COMAS - Conselho Municipal de Assistência Social/SP aprovado pela resolução
nº 1080 de 31/03/2016, publicado no DOU da Cidade de São Paulo em
05/04/2016 - Certificado nº 471/2012;

•

CMDCA - Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sob o nº 940/2002;
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Finalidade Estatutária
Desenvolver programas assistenciais 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
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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: PASE I, PASE II e PASE pós – Programa de Apoio Socioeducativo
➢ PAP – Programa de Apoio Social à Profissionalização
➢ Berço da vida.
O serviço:
➢ CCA – Centro da Criança e do Adolescente
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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 até 2023 um centro de referência em proteção à infância e à juventude, promovendo
oportunidades na cidadania e transformando vidas.

Valores
O Lar Sírio Pró-Infância trabalha para a construção de uma sociedade mais igualitária,
ética e humana. 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

crianças 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
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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.
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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, pateiro 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.
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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 das equipes interdisciplinares
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.
Devido à pandemia, o quadro de RH sofreu drástica diminuição, reduzindo seu
quantitativo em 20%. E os estagiários tiveram 100% dos contratos encerrados
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QUADRO DE RH - Comum a todos os programas
1. Administrativo
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Superintendente

Pedagogia

Regime CLT Pós Graduação

40

Gerente Administrativo Financeiro

Administração

Regime CLT Superior Completo

40

Auxiliar Administrativo

Educação Física

Regime CLT Superior Cursando

40

Coordenador Financeiro

Contabilidade

Regime CLT Pós Graduação

40

Assistente Financeiro

Logística

Regime CLT Pós Graduação

40

Assistente Financeiro

Direito

Regime CLT Superior Completo

40

Analista de Compras

Administração

Regime CLT Superior Completo

40

Coordenadora de Recursos Humanos

Administração

Regime CLT Superior Completo

40

Motorista

Regime CLT Médio Completo

44

Almoxarife

Regime CLT Médio Incompleto

40

Assistente de Relações Institucionais

Pedagogia

Regime CLT Superior Completo

40

Assistente de Captação

Pedagogia

Regime CLT Superior Completo

40

Auxiliar de Comunicação

Jornalismo

Regime CLT Superior Completo

40

Regime CLT Médio Completo

40

Auxiliar de Captação

2. Coordenação
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Assistente Social

Assistência Social Regime CLT Superior Completo

40

Assistente Social

Assistência Social Regime CLT Superior Completo

40

Socioeducacional

Psicologia

Psicologia

Superior Completo

40

Psicólogo

Psicologia

Regime CLT Superior Completo

30

Socioeducacional

Fonoaudiologia

Regime CLT Superior Completo

40

Socioeducacional

Gestão de
Projetos Sociais

Regime CLT Pós Graduação

40

Socioeducacional

Pedagogia

Regime CLT Superior Completo

40

Assistente de Coordenação
Socioeducacional (2)

Pedagogia

Regime CLT Superior Completo

40
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3. Atendimento
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Assistente Social (2)

Assistência Social Regime CLT Superior Cursando

30

Auxiliar Técnico (3)

Assistência Social Regime CLT Superior Cursando

30

Bibliotecária

Biblioteconomia

40

Regime CLT Superior Completo

4. Limpeza
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
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. Cozinha
Função
Nutricionista

Formação
Nutrição

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Regime CLT Superior Completo

40

Cozinheiro

Regime CLT Ensino Fundamental

40

1/2 Oficial de Cozinha

Regime CLT Ensino Fundamental

40

Auxiliar de Cozinha

Regime CLT Ensino Fundamental

40

Auxiliar de Cozinha

Regime CLT Ensino Médio

40

Auxiliar de Cozinha

Regime CLT Ensino Médio

40

Auxiliar de Cozinha

Regime CLT Ensino Fundamental

40

Auxiliar de Cozinha

Regime CLT Ensino Fundamental

40

Padeiro

Regime CLT Ensino Médio

40

Auxiliar de Padeiro

Regime CLT Ensino Médio

40

6. Manutenção
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)
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Carga
Horária

Mensal
Encarregado Manutenção

Engenharia

Regime CLT Superior

44

Eletricista

Regime CLT Ensino Médio

44

Pedreiro

Regime CLT Ensino Fundamental

44

Auxiliar de Manutenção

Regime CLT Ensino Médio

44

Auxiliar de Manutenção

Regime CLT Ensino Médio

44

Auxiliar de Manutenção

Regime CLT Ensino Médio

44

7. Portaria
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Porteiro

Regime CLT Médio Completo

12x36

Controlador de acesso

Terceirizado

Médio Completo

12x36

Controlador de acesso

Terceirizado

Médio Completo

12x36

Controlador de acesso

Terceirizado

Médio Completo

12x36
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DETALHAMENTO

DAS

ATIVIDADES

DE

FORMAÇÃO

DOS

TRABALHADORES SOCIAIS
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. 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

2. 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.
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Janeiro: Tema Verdade
SEMANA DE FORMAÇÃO – JANEIRO/2020
8h às 8h30

2ª

Café da
Manhã +
Prática
Alongamento
(Cris)

8h30 - 9h30

Dinâmica de grupo
(Refeitório
Camila)

9h30 – 11h00

11h – 12h

Palestra Filosofia
VERDADE
Pedro Calabrez

Divisão em 10
subgrupos /
elaboração de um
produto final
Cada grupo
orientado por 1
coordenador.

Discussão em grupos +
grupão
3ª

Café da
Manhã

4ª

Café da
manhã +
Prática
Dança
(Miguel)

Cada grupo orientado por 1
coordenador

Palestra
YOUTUBE sobre
os aspectos
discutidos na
dinâmica
Casa do Saber

ALMOÇO

12h - 13h

13h – 14h

ALMOÇO

Apresentações das
produções dos
subgrupos

14h – 15h15

15h15

15h30 – 16h45

Encerramento
Oficinas

“Eu não acredito que isso é verdade!”
Feira do Bem- estar
Massagem, maquiagem, mesa com frutas, almofadões,
Auto drenagem – Josiani Spindola
Meditação / Relaxamento – Elaine
Spa das mãos

Café

Café lá
mesmo

Oficinas

Feira do Bemestar

VISITA À PINACOTECA DO ESTADO
Filme
PEQUENA MISS SUNSHINE + DISCUSSÃO

MANDALA
(IVONE)

ALMOÇO

16h45

Marina (agendamento)
Rogério (transporte)
Pedro – 7 + UBER
$300

Avisar aos
participantes –
roupa
confortável
16h
Fechamento do
dia
- Expectativa X
realidade
Frustração X
surpresa positiva

5ª

Café da
manhã +
Prática
(Mari)

Debate – Nalva e Eliana
PALMADA
A favor 15
Contra 15
Jurados 20

Fechamento
Vídeo
Elizete

ALMOÇO

PALESTRA
DISCIPLINA POSITIVA
(Marina)

Café

Dinâmica
Abrigo Subterrâneo
(Miguel)
6ª

Café da
manhã

Cada grupo com 2
coordenadores
6 salas (Biblioteca, GAP, cinema,
xadrez, 2 civilidade)

Elaboração de um Manual de
Conduta dos Educadores – Disciplina
Positiva
(aproximação teoria e prática)
10 subgrupos

Vídeo – DDI (depoimentos famílias,
atendidos, diretoria)
Organização CASAS e Ambientes
de Aprendizagem

ALMOÇO

Tour pelas CASAS/Ambientes de
Aprendizagem

Café

Avaliação – Rogério
Carta futuro - Miguel
Dabke 15 min - Virgínia
Tâmara + história 10 min - Marina

Julho: Tema Paz
Pesquisa, reflexão, debate e construção do Planejamento 2021.

3. Planejamento, capacitação e avaliação (realizados no formato híbrido):
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 situações- problema.
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 relacionados à

Temas relacionados à

Não Violência

Verdade

trabalhados em 2019

planejados para 2020

•

Educação alimentar

•

Drogas

•

Abuso sexual

•

Violência contra a criança

•

Meio ambiente

•

Empreendedorismo

•

“Carnaval: As diversas verdades por
detrás do Carnaval.

•

“Verdade: Qual a verdade por detrás
das leis?

•

“Fake News: A mentira por trás da
verdade.

•

“Abuso sexual: Como conviver com
essa verdade?

•

“Diversidade cultural: Diversidade: a
verdade de cada um.

•

“Famílias: Respeito às diversas
verdades
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•

“Sustentabilidade:

Como

dissipar

essa verdade?
•

“Direitos e deveres: uma Verdade
que precisa caminhar junto.”

•

“O belo: a Verdade que construo
em mim.”

Mediadores: Marina Hannun, Eliana Pereira, Rogério Rodrigues
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O Voluntariado

O trabalho Voluntário desempenhado junto ao Lar Sírio Pró-Infância, de acordo
com a Lei nº 9.608 de 18/02/98 transcrita no verso do TERMO DE ADESÃO é
atividade não remunerada, e não gera vínculo empregatício nem funcional, ou
quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins.
O trabalho voluntário é realizado a partir dos projetos anuais, objetivando a
confecção de um produto final ou uma meta a ser atingida.
A Instituição se responsabiliza pelo suporte para a organização das atividades e
eventos, que objetivam alcançar a Missão da Instituição.
As atividades são realizadas de acordo com alguns critérios:
•

Disponibilidade de horários das crianças;

•

Áreas de interesse e necessidades;

•

Disponibilidade dos Voluntários.

Compete ao Voluntário participar das atividades e cumprir com empenho e
interesse a função estabelecida.
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O ingresso do voluntário é articulado com o setor da psicologia por meio de uma
avaliação em que se possa compreender os reais objetivos do candidato. Após
o atendimento psicológico, cabe ao setor de Desenvolvimento Institucional junto
aos

coordenadores

socioeducacionais

avaliarem

as

habilidades

e

disponibilidade do candidato para dar andamento no processo de assinatura do
termo de compromisso, bem como da entrega do manual do voluntário. A última
etapa é o agendamento com responsável do setor correspondente à escolha do
voluntário. Neste momento que o voluntário fica ciente de suas tarefas e
esclarece todas as dúvidas em relação ao trabalho a ser desenvolvido.

Dimensões
SocioEducacional

Institucional

Serviço Social

Eventos

Casa Brincante

Captação

Arquivos

Férias de Janeiro

Bem estar

Comunicação

Refeitório

Festa Junina

Musicalidade

Estrutura física

Psicologia

Férias Julho

Biblioteca

Dia das crianças

Meio Ambiente

Festa de Natal

Civilidade

Palestras

Convivência
Ateliê Artes
Parque
Esporte

Núcleos e as funções.
•

Casa brincante: brincar e organizar.

•

Bem estar e música: orientar em culinária, aulas de música e
confecção de instrumentos

•

Biblioteca: organizar livros, ajudar a catalogar, aux. Crianças e
adolescentes em pesquisas, apoio escolar, lição de casa, aux. De
pesquisa e ler para as crianças.

•

Parque: acompanhar as crianças, orientar sobre utilização dos
brinquedos, zelar pela segurança e brincar com crianças.
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•

Esporte: acompanhar e apoiar os especialistas nas atividades
esportivas.

•

Meio ambiente: orientar plantio em horta entre outros.

•

Ateliê: ministrar oficinas de artes plásticas, artesanato, bijuteria,
costura, fotografia, grafite.

•

Convivência: acompanhar jogos cooperativos, atividades de cinema e
informática.

•

Civilidade e convivência: organizar espaço para debates, declarações
de direitos e deveres, Educação Financeira, empreendedorismo,

•

Palestra: abuso, drogas, empreendedorismo, meio ambiente, nutrição.

•

Psicologia: oferecer apoio ao departamento e atendimento psicológico.

No Lar Sírio, o voluntário pode exercer as atividades voluntárias semanalmente
pelo período de 1h até 20h, não podendo exceder sem comunicar ou estar de
acordo com a coordenação. Contudo em 2020, devido à pandemia, somente o
trabalho de captação de recursos foi realizado por um corpo voluntário reduzido,
prioritariamente na captação de cestas Básicas e cadastro de Nota Fiscal
paulista.
Participação de pais e da comunidade:
Objetivo: oferecer a oportunidade de a família coparticipar na formação integral
das crianças e dos adolescentes, numa perspectiva de pertencimento e de
desenvolvimento da autonomia e do protagonismo.

Além dos atendimentos para orientação individual sobre suas necessidades
específicas, seriam realizados coletivamente 8 Encontros de Família
abordando temas relacionados aos projetos 2020 e que também atendam a
realidade de vida dos participantes, a fim de promover maior conhecimento das
atividades promovidas e a participação ativa e consciente destes responsáveis
no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes.
Cada participante escolheria um dos temas dos grupos oferecidos ao longo do
ano para se integrar de forma colaborativa. Mas as atividades de março a
novembro foram suspensas devido à pandemia, por se tratar de reunião
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presencial, e serão retomadas neste formato logo estejamos liberados pelos
órgãos competentes que nos regem.

Encontro de Famílias 2019
MÊS

TEMA

PALESTRANTE

Fev

Projetos socioeducacionais 2020:
Verdade

Equipe de coordenadores
Proposta da formação de grupos
de debate dos temas propostos

Mar

Grupo 1: Drogas

Ivone Hilário

a
Nov

Expectativa de
participantes
500
REALIZADA

30
Não REALIZADA

Grupo 2: Protagonismo social

Marinalva do Nascimento

30
Não REALIZADA

Grupo 3: Preconceito

Claudia Fernandes

30
Não REALIZADA

Grupo 4: Vínculos afetivos

Josemari Espindola

30
Não REALIZADA

Entende-se que o trabalho transformador no enfrentamento das desigualdades
e de promoção da cidadania só é efetivo com uma parceria bem estabelecida.
Para atender a necessidade emergencial das famílias mais vulneráveis durante
a pandemia, foi realizada uma ação de captação de recursos materiais chegando
ao seguinte resultado de entregas de Cestas Básicas realizadas ao longo do
ano:

Fev: 10 unidades
Mar: 17 unidades
Abr: 127 unidades
Mai: 194 unidades
Jun: 295 unidades
Jul: 320 unidades
Ago: 589 unidades
Set: 459 unidades
Out: 434 unidades
Nov: 419 unidades
Dez: 444 unidades + Cestas de Natal em dez/20 - 289 unidades
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III. PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

PROGRAMAS:
1. PASE - Programa de Apoio Socioeducativo.
PASE I
PASE II
PASE PÓS
2. PAP – Programa de Apoio Profissional
3. FAMÍLIA BERÇO DA VIDA

SERVIÇO:
4. CCA – Centro da Criança e do Adolescente
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1. Programa de Apoio
Socioeducativo
PASE

Endereço: Rua Serra de Bragança, 1086
Bairro: Vila Gomes Cardim

CEP 03318 – 000

Município: São Paulo

UF: SP

Telefone: (11) 2092-4811 ou (11) 2095-2370
E-mail: contato@larsirio.org.br
Coordenadores: Marina Hannun, Rogério Rodrigues
Supervisão de Assistência Social – SAS de Referência Mooca
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O PASE é um programa único que se subdivide didaticamente enquanto PASE
I, PASE II e PASE PÓS, devido exclusivamente às diferenças de faixa etária do
público atendido e de horário de funcionamento para atendimentos das
necessidades trazidas em contexto familiar.

Dados resumidos do Programa PASE
Regime de funcionamento:
➢ PASE I – Segunda à Sexta-feira das 07h às 19 h
➢ PASE II – Segunda à Sexta-feira das 07h às 19h
➢ PASE PÓS – Segunda à Sexta-feira das 16h às 19h
Público alvo: Crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade social e
famílias.
➢ PASE I – Crianças de 04 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social.
➢ PASE II – Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de
vulnerabilidade social e família
➢ PASE PÓS – Crianças de 04 a 15 anos em situação de vulnerabilidade
social.

Capacidade de atendimento a crianças/adolescentes: 1000 usuários
Atendimentos realizados em 2020: 748 usuários

Recursos humanos: Além dos funcionários conforme quadro de RH, para cada
faixa etária de usuários do programa foram incluídos os seguintes profissionais:
➢ PASE I – 08 educadores, 06 especialistas, 06 auxiliares, 02 orientadores
disciplinares, 03 psicólogos e 14 estagiários (psicologia e Ed. Física).
➢ PASE II – 01 educador social e 01 estagiário
➢ PASE PÓS – 01 educador e 04 estagiários

Recursos financeiros: Doações de pessoas físicas e jurídicas, créditos da nota
fiscal paulista e renda de alugueres.
Custo do programa em 2020: R$ 4.771.300,75 (DRE 2020)
Gratuidade: 100% aos usuários.
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PÚBLICO ALVO e características gerais da comunidade
O público atendido reside em bairros da periferia da Zona Leste de São Paulo
como Itaquera, São Miguel Paulista, Guaianases, São Mateus, Ermelino
Matarazzo e nos bairros de Cidade A. E. Carvalho, Artur Alvim, Cidade Patriarca,
Cidade Líder, Cidade Tiradentes ou em pequenas comunidades que existem
próximas à Instituição. São 645 crianças (04 a 17 anos e 11 meses) e suas
famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. A maioria das famílias
trabalha nas imediações da associação ou próximo a estações de metrô, em
situação informal, cumprindo longas jornadas diariamente. Possui apenas um
membro como arrimo de família que não tem disponibilidade de tempo para
acompanhar e educar seus filhos de maneira adequada, comprometendo os
vínculos familiares e a formação das crianças. As situações de vulnerabilidade e
risco que envolve as crianças são decorrentes da desestruturação e
desorientação do núcleo familiar: uso de substâncias psicoativas, envolvimento
com o tráfico, violência intrafamiliar, moradia em regiões de altos índices de
violência, baixa escolaridade ou falta de formação profissional dos adultos
responsáveis, dificuldade de inserção no mercado de trabalho e também
desconhecimento ou dificuldade de acesso à rede de proteção social do
território.

ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS,
PROGRAMAS, PROJETOS OU BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
O programa PASE 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
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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 terapêuticas, Senac, Senai.

INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA PASE
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 aprendizagem coletivos (salas)

37

Salas de repouso e grupos de diálogo

02

27

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
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Programa de Apoio
Socioeducativo
PASE I
Capacidade de atendimento: 380
Número de atendidos: 273
Faixa etária: 4 a 14 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 7h as 19h
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JUSTIFICATIVA
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 Pró-Infância exige maior preparo
daqueles que trabalham diretamente com os atendidos.

OBJETIVO GERAL
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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem atingidas:
1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais e aprendizagem par o desenvolvimento do convívio.
Meta qualitativa: Ações com um olhar individualizado na criança/adolescente a
partir do contexto familiar.
Indicador: Percepção pelo profissional da criança no grupo. Flexibilidade na
proposta de atividades opcionais. Acolhimento personalizado da criança na
Instituição. Atendimento individual.
Meio de Verificação: Relatórios de acompanhamentos dos grupos, planilhas
quantitativas de atendimentos, lista de inscrição nas diversas atividades,
observação e relato.
Meta qualitativa: Escuta ativa com profissionais qualificados.
Indicador: Atendimentos qualificados, resultados das intervenções,
reação/respostas dos atendidos.
Meio: Planilhas quantitativas de atendimentos. Relatórios técnicos de
acompanhamento. Observação focada na subjetividade não verbal.
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.
Indicador: Qualidade das relações interpessoais, aproveitamento das diversas
modalidades oferecidas, aprendizagem significativa, produções criativas.
Desenvolvimento e expansão dos conceitos trabalhados.
Meio de Verificação: Registros fotográficos, produções físicas, projeto para cada
atividade, avaliação de cada projeto junto a turma responsável por meio de
relatórios.
Meta Quantitativa: 80% dos atendidos nas atividades oferecidas.
Indicador: Baixa evasão, controle mensal de presença
Meio de verificação: Observação/registro, listas de presenças.
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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.

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
➢ 2020 Verdade: Amor em pensamento
➢ 2021 Paz: Amor em sentimento
➢ 2022 Retidão: Amor na ação correta
➢ 2023 Amor

Após um ano de trabalho voltado ao valor humano Não Violência, passamos para
o tema VERDADE planejado para 2020, abordando 3 dimensões:
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1. Eu: natureza;
2. Outro: sociedade;
3. Contexto: diversidade.
Dentro do tema Verdade foi abordado valores secundários como a curiosidade,
igualdade, honestidade, integridade, intuição, otimismo, busca de conhecimento,
razão, autoanálise, autoconhecimento, espírito inquisitivo, síntese, veracidade,
bom senso, busca interior, coerência, discernimento, iniciativa, objetividade,
reflexão e fé.
A partir das vivências cotidianas identificamos que são valores importantes a
serem desenvolvidos continuamente buscando ampliar a perspectiva das
crianças e adolescentes contribuindo para a formação de cidadãos conscientes.
Trabalhar valores humanos é fundamental para

integração

social e

desenvolvimento pessoal, influenciando ações em si e no outro, e praticar esses
valores impacta na transformação da sociedade para um bem comum.

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:
Atividades de base (realizadas 1 vez por semana pro todos)
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➢ 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 foram 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 sustentável, contando com uma sala de experimentos.
Atividades opcionais (escolhidas pelas crianças e adolescentes)
➢ CASA DA CULTURA: reservado para dança, capoeira e teatro.
➢ CENTRO ESPORTIVO: destinado para Basquete, Vôlei, Handebol,
Futebol, GRD e outras atividades esportivas
➢ MUSICALIDADE: onde foram oportunizadas atividades de percussão,
música corporal e orquestra.
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
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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 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.
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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).
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GRADE DE ATIVIDADE: Turmas da manhã

TURMA BRANCA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA BRINCANTE

RECREAÇÃO
(CIVILIDADE)

RECREAÇÃO
(VAL)

CONVIVÊNCIA

BEM - ESTAR

ATELIÊ

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

ATELIÊ

TURMA ROSA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BEM - ESTAR

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

CIVILIDADE

GAP
CASA BRINCANTE

MEIO AMBIENTE

GAP
CIVILIDADE

ATELIÊ

TEATRO OU
PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

ATELIÊ

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA BRINCANTE

MÚSICA CORPORAL

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

GAP
SALA DE JOGOS

BEM- ESTAR

CAPOEIRA

GAP OU
BIBLIOTECA
PERCUSSÃO
TEATRO

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

ATELIÊ

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

MOVIMENTO
(CARLOS)

TURMA LARANJA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM – ESTAR

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

XADREZ

PERCUSSÃO
TEATRO

GAP

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE
MUSICALIDADE
MODA

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

CORAL
FLAUTA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO
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TURMA AMARELA
MANHÃ
2ª
CONVIVÊNCIA
BEM-ESTAR

3ª
ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

GAP
EDUCADORES PÁTIO

4ª
BIBLIOTECA
ORQUESTRA
MODA

5ª

6ª

MUSICALIDADE

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GAP

ORQUESTRA
DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CORAL
FLAUTA

XADREZ
CAPOEIRA

PERCUSSÃO
TEATRO

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

TURMA VERDE
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

TECLADO
MÚSICA CORPORAL

ORQUESTRA
XADREZ

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CAPOEIRA
MODA

GAP
EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

5ª

6ª

PERCUSSÃO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GAP

ORQUESTRA
DANÇA

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TURMA AZUL
MANHÃ
2ª

3ª

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

4ª
GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TECLADO
MÚSICA CORPORAL
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

BEM-ESTAR

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

XADREZ

MUSICALIDADE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
MODA

ESPORTES

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
DANÇA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA ANIL
MANHÃ
2ª
CIVILIDADE
PERCUSSÃO / MODA
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES
PINTURA
EDUCADORES PÁTIO

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

XADREZ

BEM-ESTAR

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
DANÇA

BIBLIOTECA
CONVIVÊNCIA

GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

38

TURMA VIOLETA
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE
ESPORTES
EDUCADORAS PÁTIO
PERCUSSÃO
EDUCADORES PÁTIO

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

ORQUESTRA / XADREZ

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

TURMA MARROM
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORAS PÁTIO

ORQUESTRA / XADREZ
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE
ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO
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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).
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GRADE DE ATIVIDADES
Turmas da tarde

TURMA BRANCA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA BRINCANTE

PARQUE

RECREAÇÃO

BIBLIOTECA

BEM-ESTAR

PARQUE

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

TURMA ROSA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA BRINCANTE

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

BIBLIOTECA

ATELIÊ

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

PARQUE
(CONVIVÊNCIA)
MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

TURMA VERMELHA
TARDE
2ª

3ª

4ª

ATELIÊ

MÚSICA CORPORAL

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

GAP

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

PARQUE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

PARQUE

TURMA LARANJA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

GAP

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES / ARTES

CASA BRINCANTE

EDUCADORES PÁTIO

MUSICALIDADE

CORAL
MÚSICA CORPORAL

EDUCADORES PÁTIO

XADREZ
CIVILIDADE

PERCUSSÃO

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO
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TURMA AMARELA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

GAP

CONVIVÊNCIA

PERCUSSÃO

GAP

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
EDUCADORAS PÁTIO

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

MÚSICA CORPORAL
CORAL

XADREZ
ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

DANÇA
ORQUESTRA
EDUCADORES PÁTIO

TURMA VERDE
TARDE
2ª
CONVIVÊNCIA

3ª

4ª

5ª

GAP

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

6ª
GAP
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

TECLADO - FLAUTA

XADREZ / MODA

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

CAPOEIRA
ORQUESTRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA AZUL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

ORQUESTRA
GIN. RÍTMICA

MEIO AMBIENTE

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TECLADO

XADREZ

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
CAPOEIRA

CIVILIDADE

DANÇA
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA ANIL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO TEATRO

VIOLÃO

XADREZ - ORQUESTRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

CAPOEIRA / MODA

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO
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TURMA VIOLETA
TARDE
2ª

3ª

4ª

ESPORTES

VIOLÃO
ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

5ª

6ª

XADREZ / ARTES

ESPORTES

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA

PERCUSSÃO TEATRO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ORQUESTRA
FOTOGRAFIA
EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CONVIVÊNCIA

TURMA MARROM
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

ESPORTES

VIOLÃO
ESPORTES

PRÉPROFISSIONALIZANTE

ESPORTES

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

PRÉPROFISSIONALIZANTE

PERCUSSÃO
TEATRO

ORQUESTRA
FOTOGRAFIA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

6ª

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
BEM- ESTAR

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA
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ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS 2020
•

Rodas de conversas;

•

Reflexão;

•

Debates e argumentação;

•

Pesquisas;

•

Exibição de filmes;

•

Produções artísticas e culturais;

•

Produções musicais;

•

Esportes;

•

Brincadeiras e jogos;

•

Passeios e estudos de campo;

•

Leituras;

•

Contação de histórias;

FEVEREIRO
✓ Apresentação dos espaços de aprendizagens e o tema do ano Verdade (Ateliê)
✓ Confeccionar acessórios para o carnaval (Ateliê)
✓ Apresentar o Projeto a Arte através das Agulhas (Ateliê)
✓ Exibição dos filmes Rio (para educação infantil) e “A verdade do Carnaval” (para
pré-adolescentes e adolescentes) (Convivência)
✓ Produção de mapa do Brasil a partir de fotos do carnaval de cada região.
(Convivência, Biblioteca, Civilidade)
✓ Roda de conversa sobre a desigualdade no Carnaval. (Civilidade)
✓ Treinamento de usuário (Biblioteca)
✓ Pesquisa sobre a história do Carnaval (Biblioteca)
✓ Leitura do livro “O enredo do meu samba” e atividade com as músicas (Biblioteca)
✓ Produção de avisos internos. (Biblioteca Convivência, Civilidade)
✓ Apresentação: o que eu espero do projeto? (Meio Ambiente)
✓ Início da coleta de óleo – explicação do projeto “meu sabão”. (Meio Ambiente)
✓ Produções artísticas para o carnaval: tinta orgânica. (Meio Ambiente)
✓ Produções artísticas para o carnaval: glitter sustentável e confete biodegradável.
(Meio Ambiente)
✓ Manutenção dos espaços verdes. (Meio Ambiente)
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✓ Roda de conversa sobre a importância de se hidratar e fazer alimentação leve e
balanceada. (Bem-Estar)
✓ Apresentação de diferentes águas saborizadas, sucos etc. (Bem-Estar)
✓ Apresentação de diferentes tipos de saladas. (Bem-Estar)
✓ Produção de geladinho para o bloquinho de carnaval. (Bem-Estar)
✓ Criação de uma música dos temas: Verdade, Abuso e o uso consciente do lixo.
(Musicalidade)
✓ Confecção de instrumento musical (papelão com guizo) para o Bloquinho de
Carnaval. (Musicalidade)
✓ Apresentação do tema Verdade (versões diferentes de uma história). (Biblioteca)
✓ Pesquisa sobre a história do carnaval e essa festividade em locais diferentes.
(Biblioteca)
✓ Organização do bloco de Carnaval com o tema Verdade. (Convivência)
✓ Apresentação do tema: Verdade. (Civilidade)
✓ Roda de conversa: Verdade sobre os bastidores do Carnaval. (Civilidade)

A partir de 16 de março de 2020, por conta das ações de prevenção ao corona vírus
em São Paulo, parte dos educadores/auxiliares/estagiários já iniciaram as
atividades em home office. Outro grupo iniciou a modalidade em 19/03, pois de 16 a
18/03 ainda tivemos atendimento de crianças cujas famílias não conseguiram se
organizar para ficar com as crianças em casa.

MARÇO
Foi elaborada uma tabela com cinco textos e onze filmes (curtas, longas-metragem e
palestras), todos relacionados à área da educação e todos disponíveis no Youtube. Os
textos e filmes abordavam temas como: vínculos afetivos, desigualdades sociais,
relação professor-aluno, valores. Foi solicitado um relato reflexivo acerca de cada um
dos materiais propostos. O objetivo das tarefas foi ampliar o repertório dos educadores
com material condizente à sua prática diária, bem como provocar reflexões buscando
melhorias. Entendemos que a formação inicial não é suficiente, de modo que
acreditamos na formação continuada como estratégia de aperfeiçoamento. Esta
modalidade de home office possibilitou o que não fazemos no dia a dia. A coordenação
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recebeu por e-mail estes relatos reflexivos e deu feedbacks aos educadores. Os relatos
demonstraram que os educadores se apropriaram dos conceitos propostos pelos
materiais.
Observamos que alguns educadores tiveram dificuldades de acesso à Internet. A
coordenação demonstrou bastante compreensão, oferecendo prazos estendidos para a
entrega das tarefas.
A partir de 30/03, todos entraram em férias, com períodos que variaram de 7 a 30 dias
de descanso.

Estrutura física:

a) Reforma departamento de Assistência Social: atendimento 1; b) limpeza das
calhas; c) Reforma da padaria e compra de equipamentos de panificação; d)
Filtragem da água do poço artesiano; e) Limpeza anual das caixas d'água;
Atividades suspensas cfe determinação SMADS.

Insumos:
Jogo de futebol (externo) confirmar
OSESP / Concerto matinal na sala São Paulo - confirmar
Exposição “Perambular” (externo) confirmar
Visita a CCAB (Câmara de Comércio Árabe Brasileira) confirmar

Usuários:
OSESP / Concerto matinal na sala São Paulo (ingressos e transporte pagos) –
confirma
Atividades suspensas por determinação SMADS
ANIVERSARIANTES DO MÊS

Famílias:
Encontro de famílias: sexualidade e carnaval (reunião cancelada para evitar
aglomeração de pessoas nesse período)
Distribuição de cestas básicas complementares para famílias em alta vulnerabilidade
Tarefas específicas:
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Biblioteca: cadastramento de livros, indexação e catalogação, impressão de etiquetas,
colagem de etiquetas nas lombadas dos livros. O motorista levou e trouxe as caixas
dos livros cadastrados da residência da Bibliotecária Regina.

GAP: educadoras elaboraram atividades pedagógicas para os atendidos com
dificuldades de aprendizagem, realizou leituras de materiais específicos da
psicopedagogia, enviados como sugestão pelo setor de psicologia. Também finalizou
pendências da área, como relatórios individuais das crianças atendidas.

Música: elaboração de arranjos musicais, escrita de partituras.

Casa Brincante: presencialmente, organizou e limpou as salas.

Auxiliar educacional Lais: fez os crachás novos das crianças, com nome, período e cor
da turma. Realizou as impressões no Lar.

Auxiliar educacional Aline: elaborou tabela de cada turma, identificando que atividade
extra cada criança participa.

Trabalho de formação junto aos educadores
Curso JEPP de 02 a 22/03 (jovens empreendedores – primeiros passos) / 80 horas
(online SEBRAE).
Reunião com educadoras para elaboração de relatórios avaliativos
Reunião de formação social e planejamento socioeducacional
Atividades suspensas por determinação SMADS
Reunião de elaboração de relatórios avaliativos

TEXTOS:
1) Como se resolve a indisciplina? Revista Nova Escola
2) 21 perguntas e respostas sobre bullying
3) Páscoa: muito açúcar e pouco sentido?
4) Educar sem rótulos – Revista Nova Escola
5) Livro: Disciplina Positiva – capítulo 1
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FILMES
1) Territoriar: ambientes educativos inspiram novas aprendizagens
2) Mitã
3) Tarja Branca
4) Jogada de Rei
5) Matilda
6) Vida Maria
7) Sociedade dos Poetas Mortos
8) Muito Além do Peso

PALESTRAS
9) Palestra com Telma Vinha: valores e moralidade
10) Seminário Casa Redonda: ensinando pela natureza
11) Palestra com José Pacheco: Experiências inovadoras na educação

ABRIL

A medida em que os educadores foram retornando do período de férias, novas
atividades foram solicitadas.
1) As educadoras do pátio elaboraram o projeto intitulado “Brincadeiras
Tradicionais” e os orientadores disciplinares e auxiliares escreveram o Guia de
Boas práticas do Educador. Os documentos foram orientados e corrigidos pelos
coordenadores.
2) A dupla de educadores da área de Meio Ambiente realizou trabalhos presenciais
como preparo de solo, poda de plantas, cuidados com a horta e outras
necessidades.
3) A partir de 24/04, fizemos uma escala semanal (2ª feira a sábado) para entrega
das marmitas diárias recebidas do SESI. Os educadores se rodiziaram nesta
tarefa.
4) Iniciamos a postagem diária de vídeos no Youtube. Os educadores enviaram
vídeos à Coordenação, que fazia as orientações e muitas vezes os vídeos
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precisaram ser refeitos. Cada vídeo possui seu planejamento (objetivos geral e
específico, metodologia, materiais, conteúdos trabalhados). Foram postados dez
vídeos no mês de abril. O objetivo geral da postagem dos vídeos foi
proporcionar a distância conteúdos socioeducacionais aos atendidos, retomando
as atividades previstas nos planejamentos e abordando também temas atuais.
Alguns vídeos tiveram destaque, como o de confecção de máscaras caseiras,
com mais de 700 visualizações.
5) Pedimos que os educadores fizessem a leitura do 2º capítulo do livro Disciplina
Positiva.

Tarefas específicas:

GAP: educadora Valquíria realizou dois cursos online: Práticas de Alfabetização (MEC)
e Neuropsicologia Escolar: cognição, avaliação e evolução.

Biblioteca: continuou cadastramento de livros.

Meio Ambiente: realizaram as tarefas presenciais referentes à área.

Música: escrita de partituras.

MAIO

1) Continuamos a entrega das marmitas na escala semanal, e também a
montagem e entrega das cestas básicas e outros itens às famílias atendidas (kit
proteção, material de limpeza).
2) Continuamos a postagem diárias dos vídeos socioeducativos; foram postados 55
vídeos, no total. Os conteúdos, entre outros, foram as Fake News e Prevenção
ao abuso e exploração sexual infantil (18 de maio). Alguns educadores
compareceram ao Lar para retirar materiais necessários à filmagem dos vídeos.
3) Solicitamos aos educadores que seguissem com a leitura do livro Disciplina
Positiva até o final.
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Tarefas Específicas:

Biblioteca: escreveu o protocolo de reabertura da Biblioteca (baseado em orientações
técnicas de órgãos competentes na área).
Total de livros cadastrados = 400

Música: escrita de partituras
Meio ambiente: realizaram as tarefas presenciais referentes à área.

JUNHO
A carga horária dos trabalhadores sociais foi reduzida de acordo com a MP 396/2020.

Dando continuidade ao que já está instituído no primeiro semestre, todavia levando em
consideração o atual cenário, foi necessário fazer alguns ajustes, como orientações
gerais aos funcionários, as crianças e as famílias sobre protocolos e sua importância
de segui-los sobre prevenção quanto ao COVID-19 seguindo orientações da OMS.
As orientações foram feitas no presencial para 20% das crianças, por via remota,
CLASSAP, YOUTUBE e FACEBOOK.
Tarefas especificas
As educadoras trouxeram como proposta educativas as seguintes atividades no
presencial por ambiente de aprendizagem sempre priorizando as áreas externas da
instituição.
Ambiente de aprendizagem Atelier de artes propôs trabalhos diversificados com
materiais não estruturados valorizando a reciclagem e reutilização e potencializando a
criatividade das crianças na construção de brinquedos a partir desses materiais.
Ambiente de aprendizagem Bem-Estar apostou nas orientações e apresentações de
receitas de chás e sucos que auxiliam no aumento da imunidade, e orientações de
alimentos saudáveis, e fizeram juntos receitas.
Ambiente de aprendizagem Civilidade trouxe discussões sobre fake News e suas
consequências ruins, fizeram pesquisas e discussões, sobre racismo, igualdade de
gênero.
Ambiente de aprendizagem convivência valorizaram as rodas de conversa com espaço
de fala para as crianças falarem sobre seus sentimentos nesse momento tão difícil de
pandemia.
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Ambiente de aprendizagem Musicalidade construí ao ar livre instrumento musical
chocalho, com reciclagem.
Ambiente de aprendizagem Biblioteca trabalhou com o objetivo de sempre aguçar o
comportamento leitor das crianças oferecendo leituras diversificadas e pesquisas sobre
fake News.
Ambiente de aprendizagem Casa Brincante veio com resgate de brincadeiras antigas
ao ar livre evitando o manuseio de brinquedos em temos de pandemia.
Ambiente de aprendizagem Meio Ambiente deu continuidade ao cuidado e manutenção
dos espaços verdes, hortas e caixotes de ervas.
Os educadores de educação física trabalharam circuito com as crianças também ao ar
livre, e alongamento.
Para as crianças que estavam em casa foram postados no canal YouTube as seguintes
atividades; Vídeo parte 2 feito pela educadora socioeducacional disciplinar sobre
sentimentos.
•

Espaço aprendizagem casa brincante ensina como fazer “Tico tico".

•

Educador de educação ensina para as crianças sobre campo minado.

•

Biblioteca retoma tema para as crianças sobre JEPP- ECOPAPELARIA

•

Espaço de aprendizagem Ateliê de artes ensina como construir brinquedo
Taumoscópio. Também ensina sobre recorte e dobradura.

•

Educadora de dança faz aula prática passo de dança e ginastica rítmica.

•

Musicalidade ensina para as crianças como construir brinquedo sensorial com
pet, jogo da memória auditiva sobre jogo pega-varetas e aula prática de músicaO TREM DO CAIPIRA.

•

Biblioteca continua sobre JEPP- ECOPAPELARIA- parte- 2 e 3, aulas práticas
sobre construção jogo da memória, leitura sobre diversidade parte -1.

•

Educador faz aula prática sobre capoeira.

•

Vídeo feito pela educadora socioeducacional do espaço de aprendizagem
musicalidade para as crianças ensinando construir jogo da flecha com materiais
recicláveis e aula prática sobre como fazer um binóculo.

•

Educadora da sala de jogos ensina para as crianças como fazer labirinto de
papelão.

•

Educadora do espaço de aprendizagem bem-estar ensina para as crianças
receitas de chás - poejo e maracujá.
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•

Educadora convivência ensina brincadeira cantada com ritmo.

•

Aula prática coreografia- Dabke parte 1

•

Educadoras do pátio trazem proposta para as crianças com aula prática sobre
alfabeto diferente.

JULHO

Os ambientes de aprendizagens deram continuidade aos trabalhos socioeducacional
com o tema do projeto verdade cada ambiente com sua estratégia já prevista e
readaptada quando necessário.

E seguiram também as postagens dos vídeos:
•

Vídeo feito pela educadora para as crianças ensinando a fazer e jogar cinco
marias.

•

Vídeo feito pela educadora do meio ambiente para as crianças retomando o
assunto sobre coleta seletiva.

•

Vídeo feito pelo educador de educação física para as crianças com aula de
circuitos.

•

Vídeo feito pelo educador de capoeira com fantoches para as crianças, sobre
prevenção e higiene.

•

Vídeo feito pelo oficineiro de música, para as crianças ensinado ritmos.

•

Vídeo feito pela educadora do espaço de aprendizagem Civilidade para as
crianças com bate papo, sobre FakeNews- corona vírus.

•

Mensagens ou desenhos solidários das famílias enviados pelo classapp,
desejando melhoras para as pessoas que ficaram doentes.

Importante ressaltar que o setor de psicologia disponibilizou “Apoio Psicológico
individual diante da pandemia, via online (vídeo chamada no Skype ou WhatsApp) para
as famílias. O atendimento garante sigilo, ética e qualidade no atendimento.
•

"Vídeo e desenhos feitos pelas crianças e famílias postados no facebook
institucional, como incentivo de saúde para as pessoas afetadas pelo COVID-19.
Atividades online: canto conjunto em vídeo enviado pelas crianças e editado
para publicação.

•

Vídeo contação história Hora de Dormir;
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•

Vídeo feito pela educadora socioeducacional do pátio ensinando as crianças a
fazer e brincar de jogo da velha.

•

Vídeo feito pela educadora do espaço de aprendizagem casa brincante,
ensinando crianças como higienizar adequadamente os brinquedos.

•

Vídeo leitura O Peq. Príncipe- parte 1 feito pela educadora do espaço de
aprendizagem biblioteca para entretenimento das crianças.

•

Vídeo feito pela educadora do pátio para as crianças ensinando brincadeira de
elástico.

•

Vídeo leitura O Peq. Príncipe- parte 2 feito pela educadora da Biblioteca para
entretenimento das crianças.

•

08 a 10/07 - Curso- cultura de Paz- SENAC São Paulo

•

Trabalho de formação junto aos educadores

•

Nos dias 23, 24 e 29, 30/07 foi desenvolvido o projeto trilha com os educadores
que teve como objetivo formar trabalhadores sociais por meio de uma
metodologia prática de uma jornada reflexiva para a ação socioeducacional.

AGOSTO
Trabalho de formação junto aos educadores
Planejamento com todos os trabalhadores do serviço, minicurso 120 min. Sobre
Neurociência, ministrada por prof.MS Marcelo Miguel Ribeiro Rodrigues. Assistimos o
filme: Tomorrowland, com objetivo de motivar e sensibilizar.
•

Vídeo sobre disciplina positiva com Fernanda Lee e Marina Hannun.

•

Exposição de tela em aquarela, com intuito de levar aos trabalhadores a reflexão
sobre os impactos na história da criança ao participar dos projetos oferecidos
pelo Lar Sírio.

•

Avaliação do planejamento realizados por todos os participantes via remota

•

Fizemos junto aos educadores a escrita do Projeto PAZ

•

Exposição do Banner, Cartazes (cultura avaliativa).

•

Assessoria técnica do Instituto Horas da Vida, para elaboração do plano de
retomada

Palestra, sobre objetivos, metas e indicadores.
•

Elaboração de 3 vídeos, com postagem no Youtube, sobre o Folclore

•

Pesquisa avaliativa sobre palestra.
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•

Organização de livros da Biblioteca

•

Organização dos ambientes aprendizagem - Casa Brincante, Ateliê e Casa da
Cultura

•

Reunião de planejamento para dar continuidade nas atividades (modalidade
home Office).

•

Orientações sobre atividades através das redes sociais para as famílias quanto
a prevenção do corona vírus.

•

Os educadores continuaram com as propostas previstas no planejamento
atuando sobre o tema anual do projeto verdade.,

•

E seguiram também com as postagens dos vídeos - usando como recurso o
fantoche a educadora social, ensina como higienizar os brinquedos
adequadamente.

•

Leitura História Infantil-Corona Vírus; livro: Meu Herói és tu!

•

Orientações e debate sobre fake News, Covid -19;

•

Orientações de como lavar as mãos adequadamente e a importância de se
manter o distanciamento social evitando assim a propagação do vírus nesse
período de pandemia.

•

Ensinando jogo da velha.

•

Ensinando sobre como pesquisar.

•

Aula prática de alongamento.

•

Aula prática de circuitos.

•

Como plantar tomate em vasinhos.

•

Ensinando brincadeira STOP.

•

Aula prática de DABKE.

•

Aula de estampa em camiseta.

•

Aula de percussão corporal.

•

Como fazer brinquedo projetor.

•

Teatro de fantoches.

•

Como fazer chocalho com matérias recicláveis.

•

Aula prática de fantoche da Cuca, conceituação do folclore/ leitura O Boto - Toni
Brandão.
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SETEMBRO

Trabalho de formação junto aos educadores
•

21/09 Manual de boas práticas construído pelos educadores para orientar o
trabalho socioeducacional diário.

•

Tivemos aulas remota de Espanhol com voluntário.

Engajamento e Reflexão sobre como avaliamos e criação de pesquisa baseada nos
temas eficiência, eficácia e efetividade.
•

Conscientização do colaborador sobre a importância dos processos avaliativos.

•

Exposição dos resultados sobre avaliação no mural na sala de convivência.

•

Treinamento remoto Horas da Vida

•

Elaboração de atividades para a retomada

•

Organização dos espaços para retomada como as sinalizações referentes à
higiene, uso máscara.

•

O ambiente de aprendizagem biblioteca prepararam atividades relacionadas
com

orientações de estudo.
•

Civilidade e Convivência realizaram pesquisa e debate sobre prevenção abuso
sexual e sobre a flor símbolo da prevenção abuso sexual

•

Atelier de arte faz junto com as crianças a flor símbolo da prevenção

•

Meio Ambiente realizou a prática da colheita e higienização da alface.

•

Bem-Estar apresentando alimentos que fortaleçam a imunidade.

•

Ateliê de artes ensina a fazer moldes de máscara tecido.

E continuaram as postagens dos vídeos;
•

Ensinado a fazer e jogar STOP.

•

Aula prática de capoeira.

•

Brincadeira bola ao cesto.

•

Ensinando a brincadeira amarelinha sensorial.

•

Ateliê de artes para os atendidos, com aula prática de confecção de máscaras
caseiras e aulas práticas de estampa em camiseta.

•

Educadora do pátio para os atendidos, ensinando jogo da velha.

•

Biblioteca com aula sobre pesquisa
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•

Casa brincante, com trabalho de prevenção, para os atendidos ensinando a
higienizar os brinquedos adequadamente.

•

Esporte com aula prática ensinando alongamento.

•

Educador socioeducacional de capoeira com aula prática de capoeira para os
atendidos. Esportes para as crianças com aula prática de circuitos.

•

Meio ambiente para as crianças ensinando como plantar tomates em vasinhos.

•

Aula prática por vídeo sobre dança Dabke.

•

Oficineiro de música para os atendidos com aula de percussão corporal.

•

Espaço de aprendizagem profissionalizantes para os atendidos sobre
orientações profissionais.

OUTUBRO

Nesse mês em comemoração ao dia do professor\educador fomos presenteados pela
instituição com livro democracia para jovens num encontro de café filosófico na praça:
tema DEMOCRACIA com Prof.: Daniel Medeiros
•

Civilidade realiza roda de conversa com acolhimento e orientações quanto a
pandemia Casa brincante E propõe ao ar livre recreação dirigida.

•

Convivência propõe filme sobre diferenças no cinema com pipoca

•

Bem-Estar realiza piquenique com lanche especial (brigadeiro saudável, torta de
frango, espeto de morango, sanduíche de queijo e presunto).

Contamos com a presença da equipe UBS - trazendo proposta de como higienizar as
mãos e atividades físicas com distanciamento,
•

Atelier de artes traz proposta de como fazer, tie dye.

•

Educadoras do pátio ensinam passatempos tipo cruzadinha, stop, caça palavras, desenho livre, brincadeiras como estátua, mímica (expressão corporal)

•

Fomos convidados para que alguns adolescentes participaram do "Show de
Talentos no Colégio Conde Domingos.

•

Musicalidade fala sobre uso correto da máscara de proteção.
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•

Casa brincante reforça sobre a importância de manter distância do amigo
quando brincamos e também não compartilhar brinquedos em tempos de
pandemia.

•

Educadores de esporte propõe em quadra jogo com bola higienizada e
distanciamento

E seguimos com as postagens
•

Profissionalizante traz orientações profissionais.

•

Educadora do pátio ensinando a fazer brinquedo projetor.

•

O espaço de aprendizagem biblioteca fala sobre pessoas e diários: ANNIE
FRANK e FRIDA KARLO

•

Casa brincante traz proposta teatro de fantoches- prevenção COVID-19

•

Musicalidade ensina como fazer chocalho em casa usando materiais recicláveis.

•

Bem-estar faz orientações alimentares-FAKE NEWS.

•

Educadoras do Gap faz orientações de estudo.

•

Biblioteca faz leitura História Infantil-Corona Vírus.

•

Vídeo do educador socioeducacional disciplinar para os atendidos e familiares
sobre sentimentos em período de quarentena.

•

Proposta de brincadeira amarelinha sensorial.

•

Trabalho de formação junto aos educadores

•

01/10 - Leitura para reflexão: livro disciplina positiva

•

Em 27/10 – educadoras Larissa e Camila redigiram Projeto Jogos e
Brincadeiras Populares.

NOVEMBRO
•

Bem-Estar faz atividades sobre alimentação saudável, equilíbrio nutricional

•

Atividades físicas: alongamento; atividade cultural: percussão com todos os
cuidados

•

Profissionalizante Conferência Ser +.

•

Crianças assistiram filme turma da manhã: Dora Aventureira / filme da tarde Dr.
Dolittle

•

PAP - Atividade remota de Espanhol
57

•

Festa de Lançamento do seriado teen DF Produtora - Conexão Teen. Local:
buffet Santini, Mooca. 4 atendidos + 2 mães. Elaboração de uma peça de teatro
sobre covid (prevenção, processo de elaboração da vacina.

•

Atividades físicas alongamentos

•

Bem-estar realiza atividade receita saudável (tabule)

•

Atelier faz atividades artes visuais com tinta guache"

•

Semana 2-Contamos com a presença do Buzum - peça O Grande Perigo - meio
ambiente e sustentabilidade. Entrega de materiais educativos: gibi, teatrinho de
papel, fantoches

•

Oficineiro realiza oficina de Percussão.

•

Semana 3-Buzum - Peça Mani - a lenda da mandioca - com entrega de materiais
educativos
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RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA PASE I

PASE
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Psicóloga (2)

Psicologia

Regime CLT Superior Completo

30

Orientador Disciplinar (2)

Psicologia

Regime CLT Superior Cursando

40

Educador Social (2)

Pedagogia

Regime CLT Pós Graduação

40

Educador Social (5)

Pedagogia

Regime CLT Superior Completo

40

Educador Social (3)

Regime CLT Superior Cursando

40

Educador Social de Esportes (3)

Pedagogia
Educação
Física

Educador Social de Música

Música

Regime CLT Superior Completo

Sete

Educador Social de Letramento (1)

Psicologia

Regime CLT Superior Completo

25

Educador Social de Dança

Dança

Regime CLT Superior Completo

Sete

Auxiliar de Classe (6)

Pedagogia

Regime CLT Superior Cursando

40

Regime CLT

Superior Completo

25
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Programa de Apoio
Socioeducativo
PASE II

Capacidade de atendimento: 340
Número de atendidos: 340
Faixa etária: 6 a 17 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 7h as 19h
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JUSTIFICATIVA:
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.

OBJETIVO GERAL
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.

61

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem atingidas
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
Indicador: Número de conclusivos
Meio de Verificação: Planilha de dados/acompanhamento

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.
Indicador: Autoestima, qualificação, conhecimento da rede de proteção.
Meio de Verificação: Planilha de acompanhamento.
Meta quantitativa: 70% de inserção dos atendidos em cursos preparatórios a
profissionalização.
Indicador: Matrícula, frequência e aproveitamento.
Meio de Verificação: Sistematização dos dados informados pela família.

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.
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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
familiar

familiar

familiar

familiar

familiar

8 as 12h

8 as 12h

8 as 12h

8 as 12h

8 as 12h

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

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
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Almoço

das Almoço

crianças

e crianças

das Almoço
e crianças

das Almoço

das Almoço

e crianças

das

e crianças

e

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

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

O Atendimento socioassistencial e psicológico foi realizado tanto na modalidade
presencial como online, buscando cumprir com os objetivos propostos.

RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA PASE II

11. PASE
Função

Educadora Social

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Regime CLT Médio Completo

Carga
Horária
Mensal
40
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Programa de Apoio
Socioeducativo
PASE PÓS
Capacidade de atendimento: 200
Número de atendidos: 135
Faixa etária: 4 a 14 anos e 11 meses
Horário de funcionamento: 16h as 19h
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JUSTIFICATIVA:
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.

OBJETIVO GERAL
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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem atingidas
1. Desenvolver atividades em grupo para as crianças/adolescentes
visando o desenvolvimento das relações inter e intrapessoais para
reduzir os conflitos.
Meta Qualitativa: Envolvimento dos atendidos num ambiente onde possam ser
evidenciados valores como respeito, boas maneiras, responsabilidade,
amizade, autocontrole e outros.
Indicadores: Participação espontânea e amistosa dos atendidos nas atividades
propostas.
Estratégias: Jogos cooperativos, rodas de conversa, momento brincadeiras
dirigidas e livres,
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Meios de Verificação: Observação e registro das intercorrências de conflitos.
Meta Qualitativa: Redução de intercorrências de conflitos
Indicador: Atendimentos
Meio de Verificação: Sistematização de planilha de atendimento

2. Oferecer atividades nas áreas de esporte, lazer, arte e cultura.
Meta Qualitativa: Promoção de desenvolvimento integrativo a partir do lazer.
Indicador: Interesse nas atividades
Meio de verificação: Planilha de participação por atividade
Meta Quantitativa: 80% de participação ativa nas atividades.
Indicador: Presença participativa
Meio de Verificação: Controle planilha de presença.

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.

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.
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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 respectivas áreas (dança, capoeira,
música, culinária, movimento/esporte, música corporal, biblioteca, grupos
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
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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).

Essa rotina planejada para o PASE PÓS foi totalmente NÃO EFETIVADA devido
ao distanciamento imposto pela pandemia.

RECURSOS HUMANOS DO PROGRAMA PASE PÓS

PASE PÓS
Função

01 Educador Social

04 estagiários

Formação

Pedagogia

Psicologia

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Horária
Mensal

Regime CLT Superior Cursando

Estágio

Carga

40

Cursando

30
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2. SCFV
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA
E FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS

PROGRAMA CCA
CENTRO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
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Endereço: Rua Serra de Bragança, 1086
Bairro: Vila Gomes Cardim

CEP 03318 – 000

Município: São Paulo

UF: SP

Telefone: (11) 2092-4811 ou (11) 2095-2370
E-mail: eliana@larsirio.org.br
Gerente: Eliana Pereira
Supervisão de Assistência Social – SAS Mooca

Dados resumidos do Programa CCA
Regime de funcionamento: Segunda à Sexta-feira das 08h às 17h
Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses em situação
de vulnerabilidade social e famílias
Recursos humanos: 01 coordenador, 01 assistente técnico, 02 educadores e
02 agentes operacionais, Educador Social de Música (oficineiro).
Capacidade de atendimento: 240 usuários
Total de atendidos: 180 usuários
Recursos financeiros: Doações de pessoas físicas e jurídicas; convênio
público, créditos da nota fiscal paulista e renda de alugueres
Custo do projeto em 2020: R$ 1.447.130,85
Gratuidade: 100% de gratuidade aos usuários
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PÚBLICO ALVO e características gerais da comunidade
O público atendido neste programa é prioritário da região do Tatuapé, porém são
atendidas também as famílias que residem em bairros da periferia da zona leste
como; Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Guaianases, Ermelino
Matarazzo 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 180 crianças/adolescentes (6 a 14 anos e 11 meses)
e suas famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social. A maioria das
famílias trabalha nas imediações da Instituição ou próximo a estações de metrô,
em situação informal, cumprindo longas jornadas diariamente. Grande parte das
famílias possui apenas um membro provedor que não tem disponibilidade de
tempo ideal para acompanhar e educar seus filhos, fragilizando os vínculos
familiares e a formação das crianças. As situações de vulnerabilidade e risco que
envolve as crianças são decorrentes da desestruturação e desorientação do
núcleo familiar: uso de psicoativas, envolvimento com o tráfico, violência
doméstica, moradia em região de altos índices de violência, baixa escolaridade
ou falta formação profissional dos adultos responsáveis, dificuldade de inserção
no mercado de trabalho e também desconhecimento ou dificuldade de acesso
à rede de proteção social e de direitos do território. 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.

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
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- 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
terapêuticas, Senac, Senai.

73

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 aprendizagem 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

Para atendimento do CCA, além dos espaços comuns da Instituição são usadas
2 (duas) amplas salas de referência, bem arejadas, com banheiros internos e
adaptados. As salas são equipadas para multiatividades onde são realizadas as
atividades internas de rotina da criança/adolescente. O prédio onde se localiza
o Programa possui rampa de acessibilidade.
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JUSTIFICATIVA
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.

OBJETIVO GERAL
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.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem alcançadas
1. Oferecer atividades para a promoção do fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais e aprendizagem par o desenvolvimento do convívio.
Meta qualitativa: Ações com um olhar individualizado na criança/adolescente a
partir do contexto familiar.
Indicador: Percepção pelo profissional da criança no grupo. Flexibilidade na
proposta de atividades opcionais. Acolhimento personalizado da criança na
Instituição. Atendimento individual.
Meio de Verificação: Relatórios de acompanhamentos dos grupos, planilhas
quantitativas de atendimentos, lista de inscrição nas diversas atividades,
observação e relato.
Meta qualitativa: Escuta ativa com profissionais qualificados.
Indicador: Atendimentos qualificados, resultados das intervenções,
reação/respostas dos atendidos.
Meio: Planilhas quantitativas de atendimentos. Relatórios técnicos de
acompanhamento. Observação focada na subjetividade não verbal.
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.
Indicador: Qualidade das relações interpessoais, aproveitamento das diversas
modalidades oferecidas, aprendizagem significativa, produções criativas.
Desenvolvimento e expansão dos conceitos trabalhados.
Meio de Verificação: Registros fotográficos, produções físicas, projeto para cada
atividade, avaliação de cada projeto junto a turma responsável por meio de
relatórios.
Meta Quantitativa: Participação de 80% dos atendidos nas atividades oferecidas.
Indicador: Baixa evasão, controle mensal de presença
Meio de verificação: Observação/registro, listas de presenças.
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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.

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
➢ 2020 Verdade: Amor em pensamento
➢ 2021 Paz: Amor em sentimento
➢ 2022 Retidão: Amor na ação correta
➢ 2023 Amor
Após um ano de trabalho voltado ao valor humano Não Violência, passamos para
o tema VERDADE planejado para 2020, abordando 3 dimensões:
✓ Eu: natureza;
✓ Outro: sociedade;
✓ Contexto: diversidade.
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Dentro do tema Verdade foi abordado valores secundários como a curiosidade,
igualdade, honestidade, integridade, intuição, otimismo, busca de conhecimento,
razão, autoanálise, autoconhecimento, espírito inquisitivo, síntese, veracidade,
bom senso, busca interior, coerência, discernimento, iniciativa, objetividade,
reflexão e fé.
A partir das vivências cotidianas identificamos que são valores importantes a
serem desenvolvidos continuamente buscando ampliar a perspectiva das
crianças e adolescentes contribuindo para a formação de cidadãos conscientes.
Trabalhar valores humanos é fundamental para

integração

social e

desenvolvimento pessoal, influenciando ações em si e no outro, e praticar esses
valores impacta na transformação da sociedade para um bem comum.

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:
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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 foram 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 sustentável, contando com uma sala de experimentos.

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 foram oportunizadas atividades de percussão,
música corporal e orquestra.

Atividades livres (para serem frequentadas quando o interesse 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
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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.
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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).
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GRADE DE ATIVIDADE:
Turmas da manhã

TURMA BRANCA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BIBLIOTECA

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA BRINCANTE

RECREAÇÃO
(CIVILIDADE)

RECREAÇÃO
(VAL)

CONVIVÊNCIA

BEM - ESTAR

ATELIÊ

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

ATELIÊ

TURMA ROSA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

BEM - ESTAR

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

CIVILIDADE

GAP
CASA BRINCANTE

MEIO AMBIENTE

GAP
CIVILIDADE

ATELIÊ

TEATRO OU
PERCUSSÃO

BIBLIOTECA

ATELIÊ

MUSICALIDADE

MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

CASA BRINCANTE

TURMA VERMELHA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA BRINCANTE

MÚSICA CORPORAL

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

GAP
SALA DE JOGOS

BEM- ESTAR

CAPOEIRA

GAP OU
BIBLIOTECA
PERCUSSÃO
TEATRO

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

ATELIÊ

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

MOVIMENTO
(CARLOS)

TURMA LARANJA
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM – ESTAR

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

XADREZ

PERCUSSÃO
TEATRO

GAP

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE
MUSICALIDADE
MODA

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

CORAL
FLAUTA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO
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TURMA AMARELA
MANHÃ
2ª
CONVIVÊNCIA
BEM-ESTAR

3ª
ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

GAP
EDUCADORES PÁTIO

4ª
BIBLIOTECA
ORQUESTRA
MODA

5ª

6ª

MUSICALIDADE

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GAP

ORQUESTRA
DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CORAL
FLAUTA

XADREZ
CAPOEIRA

PERCUSSÃO
TEATRO

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

TURMA VERDE
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

TECLADO
MÚSICA CORPORAL

ORQUESTRA
XADREZ

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CAPOEIRA
MODA

GAP
EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

5ª

6ª

PERCUSSÃO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GAP

ORQUESTRA
DANÇA

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TURMA AZUL
MANHÃ
2ª

3ª

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

4ª
GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO

5ª

6ª

CONVIVÊNCIA

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

TECLADO
MÚSICA CORPORAL
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

BEM-ESTAR

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

XADREZ

MUSICALIDADE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
MODA

ESPORTES

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
DANÇA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA ANIL
MANHÃ
2ª
CIVILIDADE
PERCUSSÃO / MODA
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES
PINTURA
EDUCADORES PÁTIO

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

XADREZ

BEM-ESTAR

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA
DANÇA

BIBLIOTECA
CONVIVÊNCIA

GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO
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TURMA VIOLETA
MANHÃ
2ª
MEIO AMBIENTE
ESPORTES
EDUCADORAS PÁTIO
PERCUSSÃO
EDUCADORES PÁTIO

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

ORQUESTRA / XADREZ

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

TURMA MARROM
MANHÃ
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

VIOLÃO

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORAS PÁTIO

ORQUESTRA / XADREZ
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

BIBLIOTECA

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO

ESPORTES

GIN. RÍTMICA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE
ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO
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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).
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GRADE DE ATIVIDADES
Turmas da tarde

TURMA BRANCA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

TEATRO

BIBLIOTECA

CASA BRINCANTE

PARQUE

RECREAÇÃO

BIBLIOTECA

BEM-ESTAR

PARQUE

CASA BRINCANTE

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

TURMA ROSA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

CASA BRINCANTE

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CONVIVÊNCIA

ATELIÊ

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

CAPOEIRA

BIBLIOTECA

ATELIÊ

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

PARQUE
(CONVIVÊNCIA)
MEIO AMBIENTE

CASA BRINCANTE

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

TURMA VERMELHA
TARDE
2ª

3ª

4ª

ATELIÊ

MÚSICA CORPORAL

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

GAP

BEM-ESTAR

MUSICALIDADE

CASA BRINCANTE

PARQUE

CIVILIDADE

CONVIVÊNCIA

MUSICALIDADE

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

PARQUE

TURMA LARANJA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

GAP

MEIO AMBIENTE

BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

GAP

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES / ARTES

CASA BRINCANTE

EDUCADORES PÁTIO

MUSICALIDADE

CORAL
MÚSICA CORPORAL

EDUCADORES PÁTIO

XADREZ
CIVILIDADE

PERCUSSÃO

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO
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TURMA AMARELA
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

MUSICALIDADE

GAP

CONVIVÊNCIA

PERCUSSÃO

GAP

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TEATRO

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
EDUCADORAS PÁTIO

ESPORTES
EDUCADORES PÁTIO

MÚSICA CORPORAL
CORAL

XADREZ
ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

DANÇA
ORQUESTRA
EDUCADORES PÁTIO

TURMA VERDE
TARDE
2ª
CONVIVÊNCIA

3ª

4ª

5ª

GAP

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

6ª
GAP
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES

TECLADO - FLAUTA

XADREZ / MODA

ESPORTES

DANÇA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

CAPOEIRA
ORQUESTRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA AZUL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO
TEATRO

BIBLIOTECA

ORQUESTRA
GIN. RÍTMICA

MEIO AMBIENTE

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

CONVIVÊNCIA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TECLADO

XADREZ

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
CAPOEIRA

CIVILIDADE

DANÇA
EDUCADORES PÁTIO

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

TURMA ANIL
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

PERCUSSÃO TEATRO

VIOLÃO

XADREZ - ORQUESTRA

BEM-ESTAR

ORQUESTRA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA

MEIO AMBIENTE

CIVILIDADE

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

CAPOEIRA / MODA

ESPORTES (MASC)

ESPORTES (FEM)

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA
EDUCADORES PÁTIO
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TURMA VIOLETA
TARDE
2ª

3ª

4ª

ESPORTES

VIOLÃO
ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

5ª

6ª

XADREZ / ARTES

ESPORTES

EDUCADORAS PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

BEM-ESTAR
ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
BEM-ESTAR

BIBLIOTECA

EDUCADORES PÁTIO

ORQUESTRA

PERCUSSÃO TEATRO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

CIVILIDADE

ORQUESTRA
FOTOGRAFIA
EDUCADORES PÁTIO

MEIO AMBIENTE

CONVIVÊNCIA

TURMA MARROM
TARDE
2ª

3ª

4ª

5ª

ESPORTES

VIOLÃO
ESPORTES

PRÉPROFISSIONALIZANTE

ESPORTES

ESPORTES

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

PRÉPROFISSIONALIZANTE

PERCUSSÃO
TEATRO

ORQUESTRA
FOTOGRAFIA

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

GIN. RÍTMICA

TEATRO

CIVILIDADE

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

EDUCADORES PÁTIO

6ª

EDUCADORES PÁTIO

PERCUSSÃO
BEM- ESTAR

MEIO AMBIENTE

EDUCADORES PÁTIO

BIBLIOTECA

CONVIVÊNCIA
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ATIVIDADES SOCIOEDUCACIONAIS 2020
•

Rodas de conversas;

•

Reflexão;

•

Debates e argumentação;

•

Pesquisas;

•

Exibição de filmes;

•

Produções artísticas e culturais;

•

Produções musicais;

•

Esportes;

•

Brincadeiras e jogos;

•

Passeios e estudos de campo;

•

Leituras;

•

Contação de histórias;

FEVEREIRO
✓ Apresentação dos espaços de aprendizagens e o tema do ano Verdade (Ateliê)
✓ Confeccionar acessórios para o carnaval (Ateliê)
✓ Apresentar o Projeto a Arte através das Agulhas (Ateliê)
✓ Exibição dos filmes Rio (para educação infantil) e “A verdade do Carnaval” (para
pré-adolescentes e adolescentes) (Convivência)
✓ Produção de mapa do Brasil a partir de fotos do carnaval de cada região.
(Convivência, Biblioteca, Civilidade)
✓ Roda de conversa sobre a desigualdade no Carnaval. (Civilidade)
✓ Treinamento de usuário (Biblioteca)
✓ Pesquisa sobre a história do Carnaval (Biblioteca)
✓ Leitura do livro “O enredo do meu samba” e atividade com as músicas (Biblioteca)
✓ Produção de avisos internos. (Biblioteca Convivência, Civilidade)
✓ Apresentação: o que eu espero do projeto? (Meio Ambiente)
✓ Início da coleta de óleo – explicação do projeto “meu sabão”. (Meio Ambiente)
✓ Produções artísticas para o carnaval: tinta orgânica. (Meio Ambiente)
✓ Produções artísticas para o carnaval: glitter sustentável e confete biodegradável.
(Meio Ambiente)
✓ Manutenção dos espaços verdes. (Meio Ambiente)
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✓ Roda de conversa sobre a importância de se hidratar e fazer alimentação leve e
balanceada. (Bem-Estar)
✓ Apresentação de diferentes águas saborizadas, sucos etc. (Bem-Estar)
✓ Apresentação de diferentes tipos de saladas. (Bem-Estar)
✓ Produção de geladinho para o bloquinho de carnaval. (Bem-Estar)
✓ Criação de uma música dos temas: Verdade, Abuso e o uso consciente do lixo.
(Musicalidade)
✓ Confecção de instrumento musical (papelão com guizo) para o Bloquinho de
Carnaval. (Musicalidade)
✓ Apresentação do tema Verdade (versões diferentes de uma história). (Biblioteca)
✓ Pesquisa sobre a história do carnaval e essa festividade em locais diferentes.
(Biblioteca)
✓ Organização do bloco de Carnaval com o tema Verdade. (Convivência)
✓ Apresentação do tema: Verdade. (Civilidade)
✓ Roda de conversa: Verdade sobre os bastidores do Carnaval. (Civilidade)
A partir de 16 de março de 2020, por conta das ações de prevenção ao corona vírus
em São Paulo, parte dos educadores/auxiliares/estagiários já iniciaram as
atividades em home office. Outro grupo iniciou a modalidade em 19/03, pois de 16 a
18/03 ainda tivemos atendimento de crianças cujas famílias não conseguiram se
organizar para ficar com as crianças em casa.

MARÇO
Foi elaborada uma tabela com cinco textos e onze filmes (curtas, longas-metragem e
palestras), todos relacionados à área da educação e todos disponíveis no Youtube. Os
textos e filmes abordavam temas como: vínculos afetivos, desigualdades sociais, relação
professor-aluno, valores. Foi solicitado um relato reflexivo acerca de cada um dos
materiais propostos. O objetivo das tarefas foi ampliar o repertório dos educadores com
material condizente à sua prática diária, bem como provocar reflexões buscando
melhorias. Entendemos que a formação inicial não é suficiente, de modo que
acreditamos na formação continuada como estratégia de aperfeiçoamento. Esta
modalidade de home office possibilitou o que não fazemos no dia a dia. A coordenação
recebeu por e-mail estes relatos reflexivos e deu feedbacks aos educadores. Os relatos
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demonstraram que os educadores se apropriaram dos conceitos propostos pelos
materiais.
Observamos que alguns educadores tiveram dificuldades de acesso à Internet. A
coordenação demonstrou bastante compreensão, oferecendo prazos estendidos para a
entrega das tarefas.
A partir de 30/03, todos entraram em férias, com períodos que variaram de 7 a 30 dias
de descanso.

Estrutura física:

b) Reforma departamento de Assistência Social: atendimento 1; b) limpeza das
calhas; c) Reforma da padaria e compra de equipamentos de panificação; d)
Filtragem da água do poço artesiano; e) Limpeza anual das caixas d'água;
Atividades suspensas cfe. determinação SMADS.

Insumos:
Jogo de futebol (externo) confirmar
OSESP / Concerto matinal na sala São Paulo - confirmar
Exposição “Perambular” (externo) confirmar
Visita a CCAB (Câmara de Comércio Árabe Brasileira) confirmar

Usuários:
OSESP / Concerto matinal na sala São Paulo (ingressos e transporte pagos) –
confirma
Atividades suspensas por determinação SMADS
ANIVERSARIANTES DO MÊS

Famílias:
Encontro de famílias: sexualidade e carnaval (reunião cancelada para evitar
aglomeração de pessoas nesse período)
Distribuição de cestas básicas complementares para famílias em alta vulnerabilidade
Tarefas específicas:

Biblioteca: cadastramento de livros, indexação e catalogação, impressão de etiquetas,
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colagem de etiquetas nas lombadas dos livros. O motorista levou e trouxe as caixas
dos livros cadastrados da residência da Bibliotecária Regina.

GAP: educadoras elaboraram atividades pedagógicas para os atendidos com
dificuldades de aprendizagem, realizou leituras de materiais específicos da
psicopedagogia, enviados como sugestão pelo setor de psicologia. Também finalizou
pendências da área, como relatórios individuais das crianças atendidas.

Música: elaboração de arranjos musicais, escrita de partituras.

Casa Brincante: presencialmente, organizou e limpou as salas.

Auxiliar educacional Lais: fez os crachás novos das crianças, com nome, período e cor
da turma. Realizou as impressões no Lar.

Auxiliar educacional Aline: elaborou tabela de cada turma, identificando que atividade
extra cada criança participa.

Trabalho de formação junto aos educadores
Curso JEPP de 02 a 22/03 (jovens empreendedores – primeiros passos) / 80 horas
(online SEBRAE).
Reunião com educadoras para elaboração de relatórios avaliativos
Reunião de formação social e planejamento socioeducacional
Atividades suspensas por determinação SMADS
Reunião de elaboração de relatórios avaliativos

TEXTOS:
6) Como se resolve a indisciplina? Revista Nova Escola
7) 21 perguntas e respostas sobre bullying
8) Páscoa: muito açúcar e pouco sentido?
9) Educar sem rótulos – Revista Nova Escola
10) Livro: Disciplina Positiva – capítulo 1
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FILMES
12) Territoriar: ambientes educativos inspiram novas aprendizagens
13) Mitã
14) Tarja Branca
15) Jogada de Rei
16) Matilda
17) Vida Maria
18) Sociedade dos Poetas Mortos
19) Muito Além do Peso

PALESTRAS
20) Palestra com Telma Vinha: valores e moralidade
21) Seminário Casa Redonda: ensinando pela natureza
22) Palestra com José Pacheco: Experiências inovadoras na educação

ABRIL

A medida em que os educadores foram retornando do período de férias, novas
atividades foram solicitadas.
6) As educadoras do pátio elaboraram o projeto intitulado “Brincadeiras Tradicionais”
e os orientadores disciplinares e auxiliares escreveram o Guia de Boas práticas
do Educador. Os documentos foram orientados e corrigidos pelos coordenadores.
7) A dupla de educadores da área de Meio Ambiente realizou trabalhos presenciais
como preparo de solo, poda de plantas, cuidados com a horta e outras
necessidades.
8) A partir de 24/04, fizemos uma escala semanal (2ª feira a sábado) para entrega
das marmitas diárias recebidas do SESI. Os educadores se rodiziaram nesta
tarefa.
9) Iniciamos a postagem diária de vídeos no Youtube. Os educadores enviaram
vídeos à Coordenação, que fazia as orientações e muitas vezes os vídeos
precisaram ser refeitos. Cada vídeo possui seu planejamento (objetivos geral e
específico, metodologia, materiais, conteúdos trabalhados). Foram postados dez
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vídeos no mês de abril. O objetivo geral da postagem dos vídeos foi proporcionar
a distância conteúdos socioeducacionais aos atendidos, retomando as atividades
previstas nos planejamentos e abordando também temas atuais. Alguns vídeos
tiveram destaque, como o de confecção de máscaras caseiras, com mais de 700
visualizações.
10) Pedimos que os educadores fizessem a leitura do 2º capítulo do livro Disciplina
Positiva.

Tarefas específicas:

GAP: educadora Valquíria realizou dois cursos online: Práticas de Alfabetização (MEC)
e Neuropsicologia Escolar: cognição, avaliação e evolução.

Biblioteca: continuou cadastramento de livros.

Meio Ambiente: realizaram as tarefas presenciais referentes à área.

Música: escrita de partituras.

MAIO

4) Continuamos a entrega das marmitas na escala semanal, e também a
montagem e entrega das cestas básicas e outros itens às famílias atendidas (kit
proteção, material de limpeza).
5) Continuamos a postagem diárias dos vídeos socioeducativos; foram postados 55
vídeos, no total. Os conteúdos, entre outros, foram as Fake News e Prevenção
ao abuso e exploração sexual infantil (18 de maio). Alguns educadores
compareceram ao Lar para retirar materiais necessários à filmagem dos vídeos.
6) Solicitamos aos educadores que seguissem com a leitura do livro Disciplina
Positiva até o final.
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Tarefas Específicas:

Biblioteca: escreveu o protocolo de reabertura da Biblioteca (baseado em orientações
técnicas de órgãos competentes na área).
Total de livros cadastrados = 400

Música: escrita de partituras
Meio ambiente: realizaram as tarefas presenciais referentes à área.

JUNHO
A carga horária dos trabalhadores sociais foi reduzida de acordo com a MP 396/2020.

Dando continuidade ao que já está instituído no primeiro semestre, todavia levando em
consideração o atual cenário, foi necessário fazer alguns ajustes, como orientações
gerais aos funcionários, as crianças e as famílias sobre protocolos e sua importância
de segui-los sobre prevenção quanto ao COVID-19 seguindo orientações da OMS.
As orientações foram feitas no presencial para 20% das crianças, por via remota,
CLASSAP, YOUTUBE e FACEBOOK.
Tarefas especificas
As educadoras trouxeram como proposta educativas as seguintes atividades no
presencial por ambiente de aprendizagem sempre priorizando as áreas externas da
instituição.
Ambiente de aprendizagem Atelier de artes propôs trabalhos diversificados com
materiais não estruturados valorizando a reciclagem e reutilização e potencializando a
criatividade das crianças na construção de brinquedos a partir desses materiais.
Ambiente de aprendizagem Bem-Estar apostou nas orientações e apresentações de
receitas de chás e sucos que auxiliam no aumento da imunidade, e orientações de
alimentos saudáveis, e fizeram juntos receitas.
Ambiente de aprendizagem Civilidade trouxe discussões sobre fake News e suas
consequências ruins, fizeram pesquisas e discussões, sobre racismo, igualdade de
gênero.
Ambiente de aprendizagem convivência valorizaram as rodas de conversa com espaço
de fala para as crianças falarem sobre seus sentimentos nesse momento tão difícil de
pandemia.
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Ambiente de aprendizagem Musicalidade construí ao ar livre instrumento musical
chocalho, com reciclagem.
Ambiente de aprendizagem Biblioteca trabalhou com o objetivo de sempre aguçar o
comportamento leitor das crianças oferecendo leituras diversificadas e pesquisas sobre
fake News.
Ambiente de aprendizagem Casa Brincante veio com resgate de brincadeiras antigas
ao ar livre evitando o manuseio de brinquedos em temos de pandemia.
Ambiente de aprendizagem Meio Ambiente deu continuidade ao cuidado e manutenção
dos espaços verdes, hortas e caixotes de ervas.
Os educadores de educação física trabalharam circuito com as crianças também ao ar
livre, e alongamento.
Para as crianças que estavam em casa foram postados no canal YouTube as seguintes
atividades; Vídeo parte 2 feito pela educadora socioeducacional disciplinar sobre
sentimentos.
•

Espaço aprendizagem casa brincante ensina como fazer “Tico tico".

•

Educador de educação ensina para as crianças sobre campo minado.

•

Biblioteca retoma tema para as crianças sobre JEPP- ECOPAPELARIA

•

Espaço de aprendizagem Ateliê de artes ensina como construir brinquedo
Taumoscópio. Também ensina sobre recorte e dobradura.

•

Educadora de dança faz aula prática passo de dança e ginastica rítmica.

•

Musicalidade ensina para as crianças como construir brinquedo sensorial com
pet, jogo da memória auditiva sobre jogo pega-varetas e aula prática de músicaO TREM DO CAIPIRA.

•

Biblioteca continua sobre JEPP- ECOPAPELARIA- parte- 2 e 3, aulas práticas
sobre construção jogo da memória, leitura sobre diversidade parte -1.

•

Educador faz aula prática sobre capoeira.

•

Vídeo feito pela educadora socioeducacional do espaço de aprendizagem
musicalidade para as crianças ensinando construir jogo da flecha com materiais
recicláveis e aula prática sobre como fazer um binóculo.

•

Educadora da sala de jogos ensina para as crianças como fazer labirinto de
papelão.

•

Educadora do espaço de aprendizagem bem-estar ensina para as crianças
receitas de chás - poejo e maracujá.

96

•

Educadora convivência ensina brincadeira cantada com ritmo.

•

Aula prática coreografia- Dabke parte 1

•

Educadoras do pátio trazem proposta para as crianças com aula prática sobre
alfabeto diferente.

JULHO

Os ambientes de aprendizagens deram continuidade aos trabalhos socioeducacional
com o tema do projeto verdade cada ambiente com sua estratégia já prevista e
readaptada quando necessário.

E seguiram também as postagens dos vídeos:
•

Vídeo feito pela educadora para as crianças ensinando a fazer e jogar cinco
marias.

•

Vídeo feito pela educadora do meio ambiente para as crianças retomando o
assunto sobre coleta seletiva.

•

Vídeo feito pelo educador de educação física para as crianças com aula de
circuitos.

•

Vídeo feito pelo educador de capoeira com fantoches para as crianças, sobre
prevenção e higiene.

•

Vídeo feito pelo oficineiro de música, para as crianças ensinado ritmos.

•

Vídeo feito pela educadora do espaço de aprendizagem Civilidade para as
crianças com bate papo, sobre FakeNews- corona vírus.

•

Mensagens ou desenhos solidários das famílias enviados pelo classapp,
desejando melhoras para as pessoas que ficaram doentes.

Importante ressaltar que o setor de psicologia disponibilizou “Apoio Psicológico
individual diante da pandemia, via online (vídeo chamada no Skype ou WhatsApp) para
as famílias. O atendimento garante sigilo, ética e qualidade no atendimento.
•

"Vídeo e desenhos feitos pelas crianças e famílias postados no facebook
institucional, como incentivo de saúde para as pessoas afetadas pelo COVID-19.
Atividades online: canto conjunto em vídeo enviado pelas crianças e editado
para publicação.

•

Vídeo contação história Hora de Dormir;
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•

Vídeo feito pela educadora socioeducacional do pátio ensinando as crianças a
fazer e brincar de jogo da velha.

•

Vídeo feito pela educadora do espaço de aprendizagem casa brincante,
ensinando crianças como higienizar adequadamente os brinquedos.

•

Vídeo leitura O Peq. Príncipe- parte 1 feito pela educadora do espaço de
aprendizagem biblioteca para entretenimento das crianças.

•

Vídeo feito pela educadora do pátio para as crianças ensinando brincadeira de
elástico.

•

Vídeo leitura O Peq. Príncipe- parte 2 feito pela educadora da Biblioteca para
entretenimento das crianças.

•

08 a 10/07 - Curso- cultura de Paz- SENAC São Paulo

•

Trabalho de formação junto aos educadores

•

Nos dias 23, 24 e 29, 30/07 foi desenvolvido o projeto trilha com os educadores
que teve como objetivo formar trabalhadores sociais por meio de uma
metodologia prática de uma jornada reflexiva para a ação socioeducacional.

AGOSTO
Trabalho de formação junto aos educadores
Planejamento com todos os trabalhadores do serviço, minicurso 120 min. Sobre
Neurociência, ministrada por prof.MS Marcelo Miguel Ribeiro Rodrigues. Assistimos o
filme: Tomorrowland, com objetivo de motivar e sensibilizar.
•

Vídeo sobre disciplina positiva com Fernanda Lee e Marina Hannun.

•

Exposição de tela em aquarela, com intuito de levar aos trabalhadores a reflexão
sobre os impactos na história da criança ao participar dos projetos oferecidos
pelo Lar Sírio.

•

Avaliação do planejamento realizados por todos os participantes via remota

•

Fizemos junto aos educadores a escrita do Projeto PAZ

•

Exposição do Banner, Cartazes (cultura avaliativa).

•

Assessoria técnica do Instituto Horas da Vida, para elaboração do plano de
retomada

Palestra, sobre objetivos, metas e indicadores.
•

Elaboração de 3 vídeos, com postagem no Youtube, sobre o Folclore

•

Pesquisa avaliativa sobre palestra.
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•

Organização de livros da Biblioteca

•

Organização dos ambientes aprendizagem - Casa Brincante, Ateliê e Casa da
Cultura

•

Reunião de planejamento para dar continuidade nas atividades (modalidade
home Office).

•

Orientações sobre atividades através das redes sociais para as famílias quanto
a prevenção do corona vírus.

•

Os educadores continuaram com as propostas previstas no planejamento
atuando sobre o tema anual do projeto verdade.,

•

E seguiram também com as postagens dos vídeos - usando como recurso o
fantoche a educadora social, ensina como higienizar os brinquedos
adequadamente.

•

Leitura História Infantil-Corona Vírus; livro: Meu Herói és tu!

•

Orientações e debate sobre fake News, Covid -19;

•

Orientações de como lavar as mãos adequadamente e a importância de se
manter o distanciamento social evitando assim a propagação do vírus nesse
período de pandemia.

•

Ensinando jogo da velha.

•

Ensinando sobre como pesquisar.

•

Aula prática de alongamento.

•

Aula prática de circuitos.

•

Como plantar tomate em vasinhos.

•

Ensinando brincadeira STOP.

•

Aula prática de DABKE.

•

Aula de estampa em camiseta.

•

Aula de percussão corporal.

•

Como fazer brinquedo projetor.

•

Teatro de fantoches.

•

Como fazer chocalho com matérias recicláveis.

•

Aula prática de fantoche da Cuca, conceituação do folclore/ leitura O Boto - Toni
Brandão.

99

SETEMBRO

Trabalho de formação junto aos educadores
•

21/09 Manual de boas práticas construído pelos educadores para
orientar o trabalho socioeducacional diário.

•

Tivemos aulas remota de Espanhol com voluntário.

Engajamento e Reflexão sobre como avaliamos e criação de pesquisa baseada
nos temas eficiência, eficácia e efetividade.
•

Conscientização do colaborador sobre a importância dos processos
avaliativos.

•

Exposição dos resultados sobre avaliação no mural na sala de
convivência.

•

Treinamento remoto Horas da Vida

•

Elaboração de atividades para a retomada

•

Organização dos espaços para retomada como as sinalizações
referentes à higiene, uso máscara.

•

O ambiente de aprendizagem biblioteca prepararam atividades
relacionadas com

orientações de estudo.
•

Civilidade e Convivência realizaram pesquisa e debate sobre prevenção
abuso sexual e sobre a flor símbolo da prevenção abuso sexual

•

Atelier de arte faz junto com as crianças a flor símbolo da prevenção

•

Meio Ambiente realizou a prática da colheita e higienização da alface.

•

Bem-Estar apresentando alimentos que fortaleçam a imunidade.

•

Ateliê de artes ensina a fazer moldes de máscara tecido.

E continuaram as postagens dos vídeos;
•

Ensinado a fazer e jogar STOP.

•

Aula prática de capoeira.

•

Brincadeira bola ao cesto.

•

Ensinando a brincadeira amarelinha sensorial.

•

Ateliê de artes para os atendidos, com aula prática de confecção de
máscaras caseiras e aulas práticas de estampa em camiseta.
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•

Educadora do pátio para os atendidos, ensinando jogo da velha.

•

Biblioteca com aula sobre pesquisa

•

Casa brincante, com trabalho de prevenção, para os atendidos
ensinando a higienizar os brinquedos adequadamente.

•

Esporte com aula prática ensinando alongamento.

•

Educador socioeducacional de capoeira com aula prática de capoeira
para os atendidos. Esportes para as crianças com aula prática de
circuitos.

•

Meio ambiente para as crianças ensinando como plantar tomates em
vasinhos.

•

Aula prática por vídeo sobre dança Dabke.

•

Oficineiro de música para os atendidos com aula de percussão corporal.

•

Espaço de aprendizagem profissionalizantes para os atendidos sobre
orientações profissionais.

OUTUBRO

Nesse mês em comemoração ao dia do professor\educador fomos
presenteados pela instituição com livro democracia para jovens num encontro
de café filosófico na praça: tema DEMOCRACIA com Prof.: Daniel Medeiros
•

Civilidade realiza roda de conversa com acolhimento e orientações
quanto a pandemia Casa brincante E propõe ao ar livre recreação
dirigida.

•

Convivência propõe filme sobre diferenças no cinema com pipoca

•

Bem-Estar realiza piquenique com lanche especial (brigadeiro saudável,
torta de frango, espeto de morango, sanduíche de queijo e presunto).

Contamos com a presença da equipe UBS - trazendo proposta de como
higienizar as mãos e atividades físicas com distanciamento,
•

Atelier de artes traz proposta de como fazer, tie dye.
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•

Educadoras do pátio ensinam passatempos tipo cruzadinha, stop, caça palavras, desenho livre, brincadeiras como estátua, mímica (expressão
corporal)

•

Fomos convidados para que alguns adolescentes participaram do "Show
de Talentos no Colégio Conde Domingos.

•

Musicalidade fala sobre uso correto da máscara de proteção.

•

Casa brincante reforça sobre a importância de manter distância do
amigo quando brincamos e também não compartilhar brinquedos em
tempos de pandemia.

•

Educadores de esporte propõe em quadra jogo com bola higienizada e
distanciamento

E seguimos com as postagens
•

Profissionalizante traz orientações profissionais.

•

Educadora do pátio ensinando a fazer brinquedo projetor.

•

O espaço de aprendizagem biblioteca fala sobre pessoas e diários:
ANNIE FRANK e FRIDA KARLO

•

Casa brincante traz proposta teatro de fantoches- prevenção COVID-19

•

Musicalidade ensina como fazer chocalho em casa usando materiais
recicláveis.

•

Bem-estar faz orientações alimentares-FAKE NEWS.

•

Educadoras do Gap faz orientações de estudo.

•

Biblioteca faz leitura História Infantil-Corona Vírus.

•

Vídeo do educador socioeducacional disciplinar para os atendidos e
familiares sobre sentimentos em período de quarentena.

•

Proposta de brincadeira amarelinha sensorial.

•

Trabalho de formação junto aos educadores

•

01/10 - Leitura para reflexão: livro disciplina positiva

•

Em 27/10 – educadoras Larissa e Camila redigiram Projeto Jogos e
Brincadeiras Populares.
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NOVEMBRO
•

Bem-Estar faz atividades sobre alimentação saudável, equilíbrio
nutricional

•

Atividades físicas: alongamento; atividade cultural: percussão com todos
os cuidados

•

Profissionalizante Conferência Ser +.

•

Crianças assistiram filme turma da manhã: Dora Aventureira / filme da
tarde Dr. Dolittle

•

PAP - Atividade remota de Espanhol

•

Festa de Lançamento do seriado teen DF Produtora - Conexão Teen.
Local: buffet Santini, Mooca. 4 atendidos + 2 mães. Elaboração de uma
peça de teatro sobre covid (prevenção, processo de elaboração da
vacina.

•

Atividades físicas alongamentos

•

Bem-estar realiza atividade receita saudável (tabule)

•

Atelier faz atividades artes visuais com tinta guache"

•

Semana 2-Contamos com a presença do Buzum - peça O Grande
Perigo - meio ambiente e sustentabilidade. Entrega de materiais
educativos: gibi, teatrinho de papel, fantoches

•

Oficineiro realiza oficina de Percussão.

•

Semana 3-Buzum - Peça Mani - a lenda da mandioca - com entrega de
materiais educativos
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RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROGRAMA CCA

CCA
Função
Gerente de CCA
Assistente Técnico

Formação
Assistência
Social
Assistência
Social

Agente operacional (2)
Educador Social (2)
Educador Social de Música (oficineiro)

Pedagogia

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Regime CLT Superior Completo

40

Regime CLT Superior Completo

40

Regime CLT Ensino Fundamental

40

Regime CLT Superior Cursando

40

Regime CLT Superior Completo

7
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3. PAP
PROGRAMA DE APOIO À
PROFISSIONALIZAÇÃO
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Endereço: Rua Serra de Bragança, 1086
Bairro: Vila Gomes Cardim

CEP 03318 – 000

Município: São Paulo

UF: SP

Telefone: (11) 2092-4811 ou (11) 2095-2370
E-mail: contato@larsirio.org.br
Coordenadores: Sandra Oliveira
Supervisão de Assistência Social – SAS Mooca
Faixa etária: a partir de 15 anos

Dados resumidos do Programa PAP
Regime de funcionamento: Segunda à Sexta-feira das 08h às 18h e sábados
das 09h às 14h (quando necessário).
Público alvo: Jovens a partir de 15 anos em situação de vulnerabilidade social
Capacidade de atendimento: 1.140 usuários
Atendimento em 2020: 67 usuários
Recursos humanos: 01 coordenador, 01 instrutor, 02 educadores social e
docentes técnicos das escolas parceiras.
Programa desenvolvido por meio de parcerias com: SAGA, ESPRO, SENAI,
SENAC e SEBRAE. São oferecidos cursos profissionalizantes nas áreas:
administrativa, inclusão digital, panificação/confeitaria e designer gráfico, com o
objetivo de inserir adolescentes e jovens no mundo do trabalho.
Recursos financeiros: Doações de pessoas físicas e jurídicas; convênio
público, créditos da nota fiscal paulista e renda de alugueres
Custo do projeto 2020: R$ 979.254,08
Gratuidade: 100% de gratuidade aos usuários
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PÚBLICO ALVO e características gerais da comunidade
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.

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.
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INFRAESTRUTURA
Para atendimento deste programa, além dos espaços comuns da Instituição, são
usadas 6 salas de atividades, devidamente equipadas.
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 aprendizagem 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

JUSTIFICATIVA
O programa possui como ponto de partida o alinhamento com a missão da
instituição na promoção da cidadania e enfrentamento das desigualdades,
planejando estrategicamente a formação de adolescentes e jovens, e a inclusão
profissional dos atendidos da organização de forma universal e de acordo com
os termos e os parâmetros da LDB e Lei da Aprendizagem citados no decorrer
108

do plano de ação, além do visar ao apoio à inserção no mercado de trabalho e à
uma geração de renda digna, que permitam a continuidade de uma formação
técnica profissional e metodológica, garantidos pela legislação brasileira.
A inclusão profissional de adolescentes e jovens de forma universal na Instituição
está embasada na Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB9394/96), que em
seu CAPÍTULO III, Art. 39 aborda a educação profissional, integrada às
diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
O

Lar

Sírio

é

constituído

de

acordo

com

as

diretrizes

do

PLAS/LOAS/PNAS/SUAS/PROTEÇAO SOCIAL BÁSICA/CRAS/ PROTEÇÃO
ESPECIAL

/CREAS/

TIPIFICAÇAO

NACIONAL

DOS

SERVIÇOS

SOCIOASSISTENCIAIS, uma vez que trabalha de forma articulada com o Poder
Público. Esta relação pública / privada oferece serviços de proteção social básica
e proteção social especial para crianças, adolescentes, jovens e suas famílias
em conformidade com os princípios, diretrizes e objetivos da LEI 8.069/90, ECA
– Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentada pela NOB/SUAS -2005.
Nossas ações tem como pressuposto a “Condição peculiar da criança e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento” - ECA (Art. 6º), as quais
possuem direitos individuais e coletivos em especial a programas desenvolvidos
dentro das políticas públicas socio educacionais, comprometendo se com o seu
desenvolvimento nas competências e habilidades com vista a inserção social e
acesso ao mundo do trabalho.
Tem como referência as instruções e determinações do CMDCA – Conselho
Municipal de Direito da Criança e Adolescente e da SMADS – Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para a construção de seus
novos programas e projetos.
Para tanto, considera-se que o trabalho socioeducacional por meio de atividades
colaborativas sustentáveis, esportivas e artístico-culturais compreendem alguns
campos de experiência que atendem às necessidades dos adolescentes e
jovens no que diz respeito à formação pessoal, comunitária e de preparação
profissional:
•

de civilidade e convivência cotidiana, possibilitando aos sujeitos a vivência do
exercício democrático e da cidadania;

•

cognitivas, relacionados às aprendizagens dos atendidos;
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•

expressivas, por meio de diversas linguagens como a musical, a artística e
corporal, bem como da relação estabelecida entre crianças e adolescentes, entre
adultos e entre crianças, adolescentes e adultos.
Além disso, fica claro no Art. 41 que o conhecimento adquirido na educação
profissional,

inclusive

no

trabalho,

poderá

ser

objeto

de

avaliação,

reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.
É possível destacar, que as escolas técnicas e profissionais, além dos seus
cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade,
condicionada

a

matrícula

à

capacidade

de

aproveitamento

e

não

necessariamente ao nível de escolaridade, conforme nos aponta, o Art. 42 da
LDB.
Os adolescentes e jovens formam, nas diversas instituições das quais fazem
parte e na sociedade de uma forma geral, uma enorme coletividade excluída da
participação cidadã.
Os investimentos socioeducacionais baseados no respeito e na proteção aos
direitos humanos, demonstram-se precários e colocam as pessoas em um
momento significativo de escolhas a serem realizadas, para assegurar uma
participação juvenil efetiva nas tomadas de decisões.
As escolhas embasadas na equidade, principalmente as políticas deste
momento histórico global, interferem diretamente na colheita dos resultados das
propostas para a educação, o empreendedorismo, a saúde, a participação
cidadã de adolescentes e jovens e para as demais áreas sociais voltadas às
gerações futuras.
Enquanto a sociedade não se mobilizar sobre o comprometimento quanto ao
papel que cada um desempenha dentro de uma organização coletiva voltada ao
empoderamento desta juventude, os jovens continuarão sem protagonismo e
sem liderança sobre as decisões relacionadas aos seus posicionamentos
sociais.
Deixar de oferecer formação cultural e oportunidades de desenvolvimento sócio
educacional aos adolescentes e jovens é abrir mão de um lucro permanente
gerado a favor da sociedade e é agir contra uma coletividade juvenil que crie
uma participação efetiva na vida democrática.
Em tempos tão difíceis de oportunidades em setores cada vez mais disputados,
pensar em promover e dar voz aos jovens oportunizando que se capacitem e
110

tenham destaque em meio à multidão.
Um dos grandes desafios é tornar os atendidos da Instituição e também da
sociedade pessoas mais autônomas, e contribuir para que esses jovens estejam
inseridos no mercado de trabalho assim como valorizar o lado criativo, tornandoos pessoas capazes de trabalhar com a resolução de problemas sociais e
econômicos.

OBJETIVO GERAL
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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem atingidas
1. Fomentar o interesse dos jovens e adolescentes para o mundo do
trabalho por meio de experiências vivencias de diversas profissões
Meta Quantitativa: Quantificação de 1000 jovens.
Indicador: Número de participantes
Meio de Verificação: Cadastro/prontuário dos participantes e interessados
Meta Qualitativa: Oferecimento de equipamentos pedagógicos e tecnológicos
básicos e específicos para cada curso.
Indicador: Utilização dos equipamentos
Meio de Verificação: Registro dos equipamentos adquiridos com as devidas
especificações.

2. Despertar talentos individuais e coletivos, potencialidades vocacionais
por meio de vivências e conteúdos teóricos significativos.
Meta Qualitativa: Estímulo da participação dos jovens nos cursos de
profissionalização
Indicador: Presença participativa, comportamento dos jovens, interesse.
Meio de Verificação: Lista de presença, Observação e registro, depoimentos.
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Meta quantitativa: 80% de participação efetiva nos cursos
Indicador: Presença nos passos do programa
Meio de Verificação: Lista de presença

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.

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:
112

✓ 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
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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).
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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

superação

das dificuldades, visando criação/criatividade, boa articulação.

➢ 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.
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Passo 1 – Implantado como piloto em 2019. Em 2020 foram atendidos 137
adolescentes remotamente.
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 infanto-juvenil, 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 em 2019. Em 2020 foram realizados 35
Planos de Desenvolvimento Individual junto aos adolescentes e seus familiares.
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
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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 de 67 atendidos para o mercado de trabalho,
realizado exclusivamente na modalidade online.
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 – Encaminhamento ao mundo do trabalho e Mentoria: passo pós-projeto
e posterior à formação. Não realizado em 2020.
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,
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passa necessariamente pela descoberta de si mesmo e do seu papel numa visão
social de mundo.

Os cursos 2020: 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.

GRADE DE HORÁRIOS PLANEJADA para 2020
HORÁRIO

8h - 12h
8h30 - 12h30
9h30 - 13h
12h
13h - 16h
13h - 17h
13h30 - 17h30

2ªfeira

3ªfeira

4ªfeira

5ªfeira

6ªfeira

ESPRO

ESPRO

ESPRO

ESPRO

ESPRO

SENAC - AUX.ADM SENAC - AUX.ADM

SENAC AUX.ADM

SENAC - AUX.ADM SENAC - AUX.ADM

SEBRAE SEBRAE SEBRAE SEBRAE EMPREEND
EMPREEND
EMPREEND
EMPREEND
ALMOÇO
SEBRAE SEBRAE SEBRAE SEBRAE CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND CRESC.EMPREEND
ESPRO

ESPRO

ESPRO

ESPRO

ESPRO

SENAC - AUX.
ESCRIT

SENAC - AUX.
ESCRIT

SENAC - AUX.
ESCRIT

SENAC - AUX.
ESCRIT

SENAC - AUX.
ESCRIT

SENAI - PADEIRO

SENAI - PADEIRO

15h - 19h

SENAI - PADEIRO SENAI - PADEIRO

16h - 19h

SAGA
COMP.GRAF

18h - 22h

SEBRAE EMPREENDED.

SEBRAE EMPREENDED.

SEBRAE EMPREENDED.

SEBRAE EMPREENDED.
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Cursos online realizados diante da realidade do contexto de pandemia.

DATA
março

abril

maio

ATIVIDADE
Pesquisas e Debates
Elaboração passo a passo da
abertura de uma empresa,
dificuldades, administração,
marketing.
Pesquisas e Textos
Debates e Pesquisa
Pesquisa - Situação atual
(Pandemia)
Treino - Redação e escrita
Aulas remotas
Pesquisa - Higiene
Pesquisa-Comportamento
profissional
Pesquisa, Vídeos e Produção de
Texto
Aulas remotas
Orientações remotas
Orientações remotas
Orientações remotas

junho

Cursos online SENAI

TEMA
Conhecendo Profissões.

VIDEOS
Prevenção do Coronavirus

Empreendedorismo - Plano de negócio
Dinâmicas Raciocínio Lógico
Dinâmica Abrigo Subterrâneo

Comportamento Profissional
Impacto da Pandemia
Comportamento Profissional

Uma discussão pensando no futuro.
Impacto social no mercado de trabalho
Espanhol
Profissionalização

Escolha da Profissão
Vida Profissional

Cuidados com o corpo

Como falar bem em Público
Entrevista de Emprego

Postura profissional
Entrevista de Emprego
Espanhol
Avaliação do mercado de trabalho- emprego,
empregabilidade, trabalho.
Expressão escrita e falada.
Texto argumentativo- quando é necessário
convencer.
Competência Transversal-Tecnologia da Informação
e Comunicação

julho

agosto

setembro

outubro

Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Aulas remotas
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Aulas remotas
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Aulas remotas
Cursos online SENAC
Cursos online SENAC
Cursos online SENAC
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Cursos online SENAI
Cursos online SENAC
Cursos online SENAC
Cursos online SENAI
Aulas remotas
Cursos online SEBRAE
Cursos online SEBRAE
Cursos online SEBRAE
Cursos online SEBRAE

Excel Básico
Desvendando a Blochain
Espanhol
Fundamentos de Logística
Empreender Senai
Finanças Pessoais
Preparação para o mundo do trabalho
Espanhol
Lógica de Programação
Economia Circular
Atendimento telefônico
Espanhol
Como falar em Público
Excel Básico 2019
Auto Desenvolvimento
Desvendando a Indústria 4.0
Segurança do Trabalho
Consumo Consciente de Energia
Técnico em Administração
Introdução ao Office
Metrologia
Espanhol
Empreendedorismo
Sua Ideia de Negócio
Marketing
Finanças

novembro

DATA
mar/20

Aulas remotas
Cursos online SENAC
Cursos online SEBRAE
Cursos presencial SEBRAE
Cursos online SEBRAE
Cursos online SEBRAE
Cursos online SEBRAE
Aulas remotas
Cursos online SENAC
Cursos online SENAC
ATIVIDADE
Descrição de Utensílios
Listas de Compra de Insumos
Inventário, gavetas, armários,
insumos

nov/20

Elaboração - Plano de Ensino

Administração e Planejamento da Produção
Formalização
Comportamento Empreendedor
Fluxo de Caixa
Formação de Preço
Marketing Digital
Espanhol
Como Falar em Público
Recepção e Atendimento
TEMA
Padeiro
Salgadeiro, Panetone, Padeiro, Decoração de Bolos
e Confeiteiro

Salgadeiro, Padeiro, Confeiteiro, Panetone,
Confeitaria para Cafeteria

RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICO DO PAP
O Programa de Apoio Profissional também contará com profissionais da
Instituição com dedicação exclusiva como segue:

PAP
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de
escolaridade (**)

Carga
Horária
Mensal

Coordenadora Profissionalizante

Psicologia

Regime CLT

Superior Completo

40

Educador Social (1)

Pedagogia

Regime CLT

Superior Cursando

40

Regime CLT

Ensino Técnico

22

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.
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4. PROGRAMA
FAMÍLIA BERÇO DA VIDA

Endereço: Rua Serra de Bragança, 1086
Bairro: Vila Gomes Cardim

CEP 03318 – 000

Município: São Paulo

UF: SP

Telefone: (11) 2092-4811 ou (11) 2095-2370
E-mail: contato@larsirio.org.br
Coordenadores: Claudia Fernandes
Supervisão de Assistência Social – SAS Mooca
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Dados resumidos do Programa Berço da Vida
Regime de funcionamento: Ininterrupto
Público alvo: Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos em situação de
vulnerabilidade social e suas famílias
Capacidade de atendimento: 07 usuários
Atendimento em 2020: 01 família
Recursos humanos: 01 assistente técnico, 01 psicóloga.
Recursos financeiros: Doações de pessoas físicas e jurídicas; convênio
público, créditos da nota fiscal paulista e renda de alugueres
Custo do Programa em 2020: R$ 91.218,52
Gratuidade: 100% de gratuidade aos usuários

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL
O serviço abrange a área sob responsabilidade do Foro do Tatuapé e Foro
Central.

PÚBLICO 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.

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
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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, CLÍNICAESCOLA UNIP TATUAPÉ, CEI CARRÃO, CAPS AD ERMELINO MATARAZZO,
CAPS MOOCA, HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA, SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA, entre outros equipamentos.

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
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JUSTIFICATIVA
Esse programa foi iniciado em 2015 para evitar a institucionalização de crianças
e adolescentes. Após concluídos vários estudos sobre programas similares e
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debatido o tema com a equipe de supervisão do CREAS MO – Selma Regina
C. Dotti Toni – RF 504942.3, Vara da Infância do Tatuapé Dra. Gilda Dodatti,
equipe técnica forense e Ministério Público – Dr. Eduardo Dias, obtivemos
pareceres muito favoráveis
Neste programa o Lar Sírio está preparado para atender crianças e adolescentes
de 0 a 17 anos, em situação de risco pessoal e social que são encaminhados
pelas Varas da Infância e Juventude ou CREAS. Com o objetivo de acolher a
criança ou adolescente em família guardiã, fazendo o acompanhamento
psicossocial das famílias (guardiã e de origem), preparando todos os envolvidos
para o retorno à família de origem (se possível), para adoção ou ainda para a
autonomia. Neste programa, as crianças e adolescentes recebem atendimento
especializado e contínuo a instituição, acompanhamento da VIJ e CREAS. As
necessidades em relação à saúde são encaminhadas para a rede de
atendimento público ou parcerias privadas da instituição. A Instituição faz o
acompanhamento da educação formal e os atendidos podem ser matriculados
no CCA ou PASE de acordo com a necessidade. O acompanhamento do Serviço
Social/psicologia

inclui

visitas

domiciliares

regulares

com

relatórios

encaminhados para a Vara da Infância e orientação familiar. A família recebe um
subsídio de até R$ 800,00 mensais.
A

família

que

acolhe

a

criança

ou

adolescente

deve

pertencer,

preferencialmente, à rede de relacionamentos da criança ou membro da família
extensa que possui vínculo afetivo com a criança ou o adolescente.

OBJETIVO GERAL
Acolher e garantir proteção integral a crianças e adolescentes que estejam em
medida de proteção afastadas temporariamente da família.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS e metas a serem alcançadas
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
Indicador: Comportamento do acolhido, receptividade/resistência
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Meio de Verificação: Observação/registro dos técnicos.
Meta Quantitativa: 5 famílias por ano.
Indicador: Presença das famílias no programa
Meio de Verificação: Prontuário da família/criança.

2. Objetivo Especifico:
Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas
públicas.
Meta Qualitativa: Estimulo da família/criança ao uso dos recursos comunitários
e rede pública.
Indicador: Participação da família/criança nas redes públicas e comunitária.
Meio de verificação: Observação/ registro dos relatos da família/criança.
Meta quantitativa: 90% da adesão das famílias atendidas aos novos hábitos
propostos quanto ao lazer e cultura.
Indicador: Entusiasmo nos relatos.
Meio de verificação: Observação/ registro dos relatos da família/criança.

Os Objetivos e metas deste programa não foram cumpridos, devido à falta de
execução das atividades propostas, uma vez que estivemos em ano de
pandemia com distanciamento social imposto pelas circunstâncias.

CRITÉRIOS ADOTADOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS NO SERVIÇO,
PROGRAMA, PROJETO OU BENEFÍCIO 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;
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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);

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;
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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 se 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 bemestar 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.

RECURSOS HUMANOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA BERÇO DA VIDA

Berço da Vida
Função

Formação

Vínculo (*)

Nível de escolaridade
(**)

Carga
Horária
Mensal

Assistente da Assistência Social

Serviço Social Regime CLT Superior cursando

40

Psicóloga

Psicologia

40

Regime CLT Superior completo
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Considerações finais:
Diante do cenário já existente no contexto brasileiro, sócio econômico e político
é estimado por alguns órgãos de pesquisas como IBGE, Pnad, IVS, IPEA
DIEESE e SIS de que haja três milhões de pessoas com mais de dois anos
procurando trabalho, desempregados 12, 5 milhões, autônomos atingiu o
recorde de 24, 4 milhões enquanto que a informalidade superou 60% em alguns
estados da federação com 41,4% o qual representa 38 milhões de pessoas e os
desencantados que pararam de procurar trabalho. Portanto, culminando com a
extrema pobreza estimada em 52.5% milhões de pessoas vivendo com menos
de R$ 420,00 per capta por mês.
É nesse macro contexto permeado por altos índices de desemprego, trabalhos
autônomos, trabalho informal, pessoas desencantadas e a extrema pobreza, é
que se observa a informalidade que atinge milhares de pessoas, as quais estão
à margem, fazendo o que é possível para a sobrevivência em total precarização.
Há milhares de pessoas que não procuraram mais trabalho por se encontrarem
desencantadas pela diminuição excessiva da oferta de emprego, de acordo com
a (Pnad/IBGE) foi estimado a redução de 2,3 milhões de postos de trabalho
totalizando 76 milhões de pessoas que estão fora do mercado, um dado
assustador, o que torna o país cada vez mais desigual, quando aponta milhares
de pessoas que não dispõe de nenhuma renda para a sua subsistência.
O corona vírus escancara ainda mais a condição da informalidade com um
aumento crescente de milhares de pessoas, e a partir do ano de 2019 aumentou
a queda de rendimento do trabalho, aumentando ainda mais a situação de
extrema pobreza no país. Os dados do primeiro trimestre (Jan, Fev, Mar) da
Pnad/IBGE do corrente ano apontam um quadro bastante negativo no que se
refere ao cenário socioeconômico, com aumento da taxa de desemprego
estimada para 12, 2 milhões ou 12, 9 de milhões de pessoas, com projeções de
que haverá uma taxa de desocupação entre 17% e 20% no final deste ano.
Nesse cenário de pandemia ocasionada pela doença do Covid-19 que
desencadeou uma crise sanitária global que acentuou muito mais a desproteção
social com o desemprego, as milhares de pessoas desencantadas que se
encontram fora do mercado de trabalho aproximadamente de cinco a três anos,
os trabalhadores autônomos e os trabalhadores informais, muitos deles
desenvolvendo atividades laborais em situação de extrema precarização ou
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trabalhos intermitentes.
Assim, em uma breve análise de conjuntura de um mundo pós COVID-19 vemos
claramente que, mesmo em circunstâncias globalizadas que privilegiam o
progresso e o dinamismo das relações interpessoais, o mercado de trabalho se
apresentará ainda mais desequilibrado, com maior concentração de renda nas
mãos de poucos e aumento significativo da desigualdade social.
Os trabalhadores informais e os autônomos são também chamados a atenderem
a orientação que para a diminuição da curva de contágio pela doença do Covid19 e a tentativa de evitar o colapso na saúde pública, permaneçam em casa em
quarentena e afastamento social. Os milhares de trabalhadores informais 38
milhões de pessoas e autônomos 24,4 milhões de pessoas não estão
conseguindo atender essa recomendação. Além do agravante de que essas
pessoas por trabalharem na informalidade não dispõem da cobertura da
seguridade social e poucos trabalhadores autônomos recolhem para a
previdência.
Assim como defende RICKEN (2006, p. 11) “Para ocorrer desenvolvimento
sustentável é preciso comprometimento com uma visão responsável que busca
o equilíbrio social e a interação ética com a comunidade”.
As comunidades em vulnerabilidade e risco social terão o público mais afetado,
em um período econômico ainda mais instável e que retomará lentamente as
suas condições de mercado.
As famílias atendidas em alta vulnerabilidade e jovens que moravam no abrigo
ou que já estiveram frequentando os programas do Lar Sírio, que atualmente se
encontram sem trabalho e destituídos de autonomia financeira, têm suas
condições sociais ainda afetadas, negando a crianças e adolescentes vários
direitos básicos do ser humano, como a saúde e a alimentação.
Dessa forma, a questão da vulnerabilidade e risco social se amplia ainda mais
quando essas pessoas se encontram diante do fato de que precisam trabalhar
para sua sobrevivência. Enquanto a sociedade não se mobilizar amplamente
sobre o comprometimento quanto ao papel que cada um desempenha dentro de
uma organização coletiva voltada ao empoderamento desta juventude, os jovens
continuarão sem protagonismo e sem liderança sobre as decisões relacionadas
aos seus posicionamentos sociais.
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IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO no PASE e no CCA
A partir de uma estrutura assistencial baseada em valores humanos que
desenvolva projetos socioeducacionais significativos a fim de contribuir com o
enfrentamento das desigualdades e com a promoção da cidadania de crianças
e adolescentes atendidos, além de seus familiares e comunidade do entorno, de
forma que as atividades se sustentem em ambientes de aprendizagem
organizados para uma formação integrativa.
Possibilitar que as famílias organizem sua rotina, deixando seus filhos em um
lugar seguro e com flexibilidade de horário durante sua jornada de trabalho.
Desta forma, poderiam trabalhar ou buscar inserção no mercado de trabalho e
garantir a manutenção da qualidade de vida da família. É importante salientar
que por meio destes Programas aumentamos a possibilidade de manter a
unidade do núcleo familiar e resgatar a rede social de apoio. Para tanto desejase que:

1- 90% dos responsáveis pelas crianças declarem que os Programas sejam uma
influência bastante positiva para a relação deles com os filhos.
2- 90% dos responsáveis pelas crianças declarem que o trabalho do Lar seja muito
importante para a formação de seus filhos.
3- 90% dos responsáveis pelas crianças declarem que o trabalho do Lar venha a
transformar para melhor a vida da família.
4- os responsáveis não conseguiram se inserir no mercado de trabalho e muitos
perderam suas condições econômicas mínimas, devido a pandemia no contexto
social planetário.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO COM O PAP
Com esse programa pretendíamos que nossos adolescentes tivessem
condições de agir com melhores escolhas profissionais apostando em si
mesmos. Contudo, por falta de acesso a bens de consumo como computador e
internet, e sendo os cursos disponibilizados na modalidade online, reduziu-se
drasticamente o número de atendimentos pretendidos.
Mesmo diante dos históricos de privações e sofrimento, o aprofundado trabalho
de intervenção foi de certo modo importante no direcionar os atendidos aos
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cursos online de formação empreendedora. Sabemos que é a partir do
autoconhecimento gradativo, do desenvolvimento de atitudes de resiliência
perante a vida é possível prevenir segregação de indivíduos, rupturas de
vínculos afetivos, fortalecer o envolvimento comunitários.
Contudo, o impacto gerado a partir da participação efetiva com uma formação
incentivadora do atendido com a oportunidade foi menor que o esperado, uma
vez que os cursos presenciais propostos foram suspensos com a pandemia,
impactando individual e coletivamente.

IMPACTO SOCIAL ALCANÇADO COM O FBV
Houve apenas 01 atendimento de família neste Programa ao longo do período
de pandemia, ainda assim, o sucesso nos casos trabalhados em anos anteriores
nos encorajam a manter o trabalho, junto a Vara da Infância e Juventude do Foro
Regional Tatuapé, Vara da Infância e Juventude do Foro Central, CREAS.

É desta forma que acreditamos que trabalhar coletivamente a partir do bem, do
bom e do belo nos trará um ano de 2021 com maiores conquistas junto ao
propósito de transformação de vidas.
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São Paulo, 18 de dezembro de 2020.

_____________________________
Antonio Henrique Zaher
Presidente
Lar Sírio Pró-Infância

_________________________
Elaine Bueno Silva
Superintendente
Lar Sírio Pró-Infância

Vídeo institucional
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