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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO BIMESTRAL 

2020                            
 

 

          

        1. Informações gerais
 

1.1 PROJETO 
1.2 TERMO DE 

COLABORAÇÃO 
1.3 

PARCELA 
1.4 PERÍODO DE 

REFERÊNCIA 

Sociedade Civil Casas de Educação – Projeto Vida 

Padre Gailhac 
010/2019 1  JAN/FEV 

 

1.5 COORDENADOR RESPONSÁVEL 1.6 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO COORDENADOR 
Mirella dos Santos Bastos Del Piero pv.coordenacao@redesagradovitoria.com.br 

 

1.7 TÉCNICO DE REFERÊNCIA 
1.8 REGISTRO DO CONSELHO DE 

CLASSE 

Aline dos Santos Duarte CRESS 5488 – 17ª Região 
 

1.9 ENDEREÇO DO SERVIÇO 1.9.1 TELEFONE 

Rua Alcobaça, s/ nº - Jardim Carapina, Serra – ES 

Cep: 29.161-717 

 

(27) 3328 2884 

1.9.2 ENDEREÇO ELETRÔNICO DO 

PROJETO 
pv@redesagradovitoria.com

.br 
 

        

      2. Informações do objeto pactuado
 

2.1 OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO À 195 CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 06 

A 15 ANOS. 
2.2 NÍVEL DE PROTEÇÃO SOCIAL 
Proteção Social Básica 
2.3 CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO – RESOLUÇÃO CNAS 109/2009 – TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 

SOCIOASSISTENCIAIS 

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ENTRE 06 A 15 ANOS 

 

         

        3. Território de referência         

IDENTIFICAÇÃO DO CRAS 
CRAS – Jardim Carapina 
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       4. Recursos humanos (conforme previstos no Plano de Trabalho) 

 

 
Cargos pactuados Nome do funcionário CH 

Semanal 
TURNO DE 
TRABALHO * 

Data de 
Admissão 

Data de 
Desligamento 

Educador – Artes Cênicas 
Recurso Parceria 
10/2019 

André Loureiro de 
Araújo 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16h30 

10/06/2019 Ativo 

Assistente Social 
Recurso Parceria 10/2019 

Aline dos Santos 
Duarte 

30 
Horas 

Terça à Sexta 
8h às 16h30h 

12/05/2014 Ativo 

Educador – Artes  
Recurso próprio SCCE 
 

Carmem da Penha 
Dias 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16h30 

02/05/1996 Ativo 

Cozinheira 
Recurso próprio SCCE 

Eni José da Silva 44 
Horas 

Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

20/11/2018 Ativo 

Cozinheira 
Recurso próprio SCCE 

Fernanda Assis 
Delogo 

44 
Horas 

Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

04/10/2011 Ativo 

Educador - Música 
Recurso próprio SCCE 

Huan Endlich 
Pignaton 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

23/04/2012 Ativo 

Auxiliar de limpeza 
Recurso próprio SCCE 

Ivanete Nunes 
Pereira 

44 
Horas 

Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

04/01/2010 Ativo 

Auxiliar de limpeza 
Recurso Parceria 10/2019 

Ivanilde Delogo 
Guerra 

44 
Horas 

Segunda a Sexta de 
07h ás 16h 48min 

06/01/2014 Ativo 

Auxil. Administrativo 
Recurso próprio SCCE 

Lananarda Scardua 20 
Horas 

12h30min às 
16:30h 

01/09/2014 Ativo 

Educadora – Grupo de 
Convivência 
Recurso próprio SCCE 

Mariana de Oliveira 
Nascimento 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

20/03/2017 29/01/2020 

Educadora – Grupo de 
Convivência 
Recurso próprio SCCE 

Milena Herzog 
Peruch  
 

40 horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/02/2020 Ativo 

Coordenadora de Projeto 
Social 
Recurso Parceria 10/2019 

Mirella dos S. 
Bastos Del Piero 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

01/06/2009 Ativo 

Educador – Esporte 
Recurso próprio SCCE 

Rafael Pereira 
Basílio  

32 
Horas 

Segunda à quinta 
07h30 às 16:30h 

04/01/2018 Ativo 

Educadora – Grupo de 
Convivência  
Recurso Parceria 10/2019 

Rieme Craveiro 
Malek 
 

40 horas Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/02/2020 Ativo 

Técnico informática 
Recurso Parceria 10/2019 

Rômulo Teixeira 
Correa 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

09/08/2017 Ativo 

Educadora – Grupo de 
Convivência Recurso próprio 
SCCE 

Tágua Andreosi de 
Moraes 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

05/11/2018 Ativo 

Psicóloga  
Recurso Parceria 10/2019 

Veronica Stefania 
Alves de Oliveira 
 

24 
horas 

Segunda, quarta e 
sexta  
7h30 às 16h30 

02/03/2020 Ativo 

Coordenador de Atividade 
Recurso Parceria 10/2019 

Wellington 
Fernandes de 
Souza 

40 
Horas 

Segunda à sexta 
07h30 às 16:30h 

17/03/2014 Ativo 

 

 

 

   

5. Meta pactuada 195 total de participantes atendidos no ano 
Meta pactuada   Total de participantes 

195 221 
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6. Participantes inseridos no serviço no ano de 2020 
  Participantes inseridos no serviço em 2020 

20 
 

 

7. Procedência dos encaminhamentos 
Tipo Quantidade 

Espontânea  0 
CRAS 201 

CREAS 0 
Serviço Especializado de Abordagem Social 0 

Outros serviços da rede socioassistencial 0 
Serviços da rede intersetorial 0 

Sistema de Garantias de Direitos C/A 0 
Outros  0 
Total 201 

Nota¹: a soma deverá ser igual ao total de atendidos da tabela 5 – coluna 2. 
Nota²: outros - informar quais serviços/órgãos realizaram o encaminhamento e qual o procedimento adotado 

 

Procedimento adotado 

 

A OSC atendendo ao fluxo de referenciamento e contrarreferenciamento recebe 

encaminhamentos vindouros do CRAS e demais atores da rede socioassitencial/SGD do 

município. As famílias que buscam o serviço de forma espontânea são orientadas a acessar o 

CRAS do território para cadastro, referenciamento e encaminhamento. 
 

 

 

8. Caracterização do público atendido 
Caracterização dos participantes Código 

Prioritário 

Quantidade 

Não se enquadra em nenhum perfil abaixo. 0 126 
Em situação de isolamento.  01 00 

Em situação de trabalho infantil 02 03 
Vivência de violência e/ou negligência 03 57 

Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 

anos 

04 09 

Em situação de acolhimento 05 00 
Em cumprimento de MSE em meio aberto 06 00 

Egressos de medidas socioeducativas 07 00 
Situações de abuso e/ou exploração sexual 08 01 

Com medidas de proteção do ECA, conforme Art. 101. 09 04 
Em situação de rua 10 00 

Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com 

deficiência. 

11 11 

Total* 211 
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9. Perfil dos participantes 

 

✔ Sexo por faixa etária 

 
Sexo Faixa etária  

6 a 14 anos 15 a 17 anos 13 a 18 anos 

 (Adolescente em Ação) 

Masculino 108 00  

Feminino 93 00  

Subtotal 00 00  

Total* 201 
 

  

✔ Escolaridade 
 

Sexo Nível de escolaridade 
Analfabeto Ensino fundamental  Ensino médio Fora da 

Escola 

Evadidos 

Completo Incompleto Completo Incompleto 

M   108     

F   93     

SubTotal   201     

Total* 201 
 

 

10. Bairros de procedência  
Bairro Quantidade 

Jardim Carapina 199 
Boa Vista  02 

Não informado 00 
Total  201 
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11. Atividades e ações realizadas pela equipe de referência do Serviço 
Atividades/ações Quantidade 

Atendimento particularizado realizado com o participante 60 

Atendimento particularizado realizado com famílias dos participantes 53 

Grupos/Encontros realizados pela OSC com os participantes 14 

Grupos realizados com as famílias dos participantes 00 

Visitas domiciliares realizadas exclusivamente pela equipe do serviço 01 

Visitas domiciliares realizadas conjuntamente com equipe do CRAS 00 

Visitas institucionais / rede de serviços socioassistencial 00 

Visita institucional / rede de serviço intersetorial 00 

Participação em reuniões de rede socioassistencial do território 01 

Participação em ações de articulação com outras políticas públicas setoriais 00 

Participação nas capacitações e reuniões de monitoramento e assessoramento 

técnico promovido pela coordenação geral do SCFV/Semas 

00 

Mapeamento das principais vulnerabilidades relacionais identificadas nos 

participantes 

136 

Ações socioeducativas desenvolvidas a partir das temáticas dos Eixos, no espaço do 

serviço 
14 

 

Ações socioeducativas desenvolvidas a partir das temáticas dos Eixos, em outros 

espaços (escolas, parques, unidade de saúde, outros) 

04 

Outras  

Total  283 

 

12. Ano de inserção dos participantes no Serviço 
Anterior a 2016 Ano 2016 

 

Ano 2017 

 

Ano 2018 

 

Ano 2019 Ano 2020 

 

Total 

 

27 19 38 55 42 20 201 

 

13. Cadastro Único e Benefícios Assistenciais 
Benefícios assistenciais Quantidade 

Famílias inscritas no Cadúnico. 166 

Famílias beneficiárias do PBF. 23 

Famílias beneficiárias do Programa Municipal de Complementação de Renda. 03 

Participantes beneficiários do BPC - pessoa com deficiência. 06 

Total 198 

*Existem famílias que tem mais de uma criança inserida no Serviço, portanto o numero de famílias é menor 

que o número de usuários.  
 

14. Desligamento do SCFV 
Motivo do desligamento Quantidade 

Superação da situação de vulnerabilidade 00 

Maioridade 16 

Mudança de endereço 02 

Mudança de município 00 

Evasão 02 

Solicitação de desvinculação por parte do usuário 03 

Outros 00 

Total 23 

* Existem casos de desligamentos com mais de uma justificativa, portanto a soma final é superior aos números de 

desligamentos realizados. 
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15. Demanda reprimida 
JAN FEV MAR ABR MAR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

99 96           
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16. Metas pactuadas 

 

Meta pactuada 

Parcel

a 

Descrição das 

atividades  

Realizadas 

Quantida

de  

Efetivada 

Quantida

de 

pactuada 

Medição do 

indicador 

Impacto/resultados 

do benefício social 

obtido 

Justificativ

a quanto 

ao não 

cumprimen

to da meta 

ou ações 

no 

planejame

nto do 

percurso 

(caso 

necessário) 

1.Organizar e 

manter 100% 

dos 14 grupos 

organizados de 

crianças e 

adolescentes por 

faixa etária 

específica;  

JAN/ 

FEV 

Organização e 

manutenção de 14 

grupos de 

convivência grupal, 

com a execução de 

intervenções 

socioassitenciais 

planejadas visando o 

estímulo à 

Convivência social, 

Direito de ser e 

Participação Social. 

Jan 

12 

 

Fev 

14 

14 

Jan 

85,7% 

 

Fev 

100% 

Grupos ofertados 

enquanto 

instrumento de 

fortalecimento de 

vínculos; 

 

Durante o 

mês de 

janeiro, não 

foi possível 

a 

manutençã

o dos 14 

grupos, 

visto que a 

osc passava 

pelo 

processo 

de 

contrataçã

o de 02 

novas 

educadoras

. Neste 

período 

agrupamos 

as crianças 

de 06, 07 e 

08 anos , 

formando 

assim 12 

grupos.  

No mês de 

fevereiro, 

formalizam

os as 

contrataçõ

es e 

garantimos 

o alcance 

de 100% da 

meta 

pactuada. 

MAR/ 

ABR 

 

 
    

MAI/ 

JUN 

 

 
    

JUL/      
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AGO  

SET/ 

OUT 

 

 
    

NOV/ 

DEZ 

 

 
    

2.Inserir e 

manter 25% da 

meta pactuada 

com 

atendimento ao 

público 

prioritário 

devidamente 

encaminhado 

pelo CRAS, 

CREAS e Sistema 

de Garantia de 

Direitos; 

 

JAN/ 

FEV 

 

Inserção e 

manutenção do 

público prioritário 

para o Serviço 

devidamente 

encaminhado pelo 

CRAS, CREAS e 

Sistema de Garantia 

de Direitos, 

conforme a 

resolução 01/2013 

CNAS. 

80 48 41% 

             Inserção e 

participação do 

público prioritário 

estabelecido pela 

Tificação de Serviços; 

Famílias 

encaminhadas pela 

Rede Socioassistencial 

(CRAS E CREAS) e SGD. 

                                       

  xxxxxx 

MAR/ 

ABR 

 

 

 

 

 

   

MAI/ 

JUN 

 

 
   

 

 

JUL/ 

AGO 

 

 
   

 

 

SET/ 

OUT 

 

 
    

NOV/ 

DEZ 

 

 
    

2.1. Referenciar 

100% dos 

usuários do SCFV 

ao CRAS e 

CADUNICO. 

JAN/ 

FEV 

Referenciamento de 

famílias/usuários ao 

CRAS do território 

195 195 100% 

Famílias referenciadas 

ao CRAS 

(Cadcras);  

xxxxxx 

MAR/ 

ABR 
     

MAI/ 

JUN 
     

JUL/ 

AGO 
     

SET/ 

OUT 
     

NOV/ 

DEZ 
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JAN/ 

FEV 

Referenciamento de 

famílias/usuários ao 

CADUNICO 

195 195 100% 

Famílias cadastradas 

(Cadúnico). 

 

MAR/ 

ABR 
     

MAI/ 

JUN 
     

JUL/ 

AGO 
     

SET/ 

OUT 
     

NOV/ 

DEZ 

 

     

3. Identificar os 

riscos e 

fragilidades das 

relações 

familiares e 

comunitárias de 

50% das crianças 

e adolescentes. 

Aplicação do IPU (Mapa 

Situacional) às famílias dos 

usuários do Serviço.  

50% = 83 

136 

instrume

ntos 

aplicados 

163,8% 

Através da aplicação 

do Instrumento foi 

possível obter um 

panorama mais amplo 

em relação à vivencia 

familiar e comunitária 

dos usuários. Os 

resultados obtidos 

através deste 

instrumento foram 

discutidos com as 

famílias e usuários e 

fundamentara o 

planejamento do 

percurso 2020. 

Estava 

previsto 

pra este 

período a 

aplicação 

do 

Instrument

o com as 

crianças e 

adolescent

es, 

entretanto 

avaliamos a 

necessidad

e de 

adequar o 

instrument

o para 

melhor 

atender ao 

público. 

Esta 

adequação 

ainda está 

sendo 

realizada e 

o 

instrument

o ainda 

será 

aplicado.  
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4. Planejar o 

percurso anual a 

partir do 

diagnóstico dos 

riscos e 

fragilidades a 

que estão 

sujeitos as 

crianças e 

adolescentes e 

conexão entre a 

oferta de Eixos, 

Temas e 

Oficinas. 

Realização de avaliação anual 

junto às crianças e 

adolescentes e equipe de 

educadores, realização de 

planejamento participativo 

junto às crianças, 

adolescentes e famílias.  E 

construção do Quadro de 

Planejamento 

Sistema14tizado.  

  

Quadro de 

planejament

o 

sistematizad

o. 

Definição de temas e 

atividades em 

coerência com o 

previsto no Plano de 

Trabalho, que visem a 

superação das 

vulnerabilidades 

relacionais dos 

atendidos. 

 

5. Desenvolver 

100 

encontros/oficin

as relacionados 

ao Eixo 1 

(convivência 

social), 116 

relacionados ao 

Eixo 2 (Direito de 

Ser) e105 

relacionados ao 

Eixo 3 

(Participação) 

com oferta de 

temas e oficinas 

que estimulem o 

convívio social e 

familiar, 

aspectos 

relacionados ao 

sentimento de 

pertença, à 

formação da 

identidade, à 

construção de 

processos de 

sociabilidade, 

aos laços sociais, 

às relações de 

cidadania, ao 

Direito de 

Aprender e 

experimentar, 

direito de ter 

direitos e 

deveres, direito 

de adolescer, 

(ser jovem, ser 

idoso) direito de 

ser protagonista, 

direito de 

brincar, direito 

ao trabalhar 

direito de ser 

Temas 

*Auto 

cuidad

o e 

autorr

espon

sabilid

ade na 

vida 

diária; 

Tema 

desen

volvid

urante 

a açõe 

deno

minad

a 

“Pacto 

de 

Copnvi

vência

”  

 

*Conví

vio 

com 

as 

diversi

dades; 

Tema 

desen

volvid

urante 

a açõe 

deno

minad

a 

“Pacto 

de 

Copnvi

vência

14 

Encontr

o por 

grupo 

30 

Oficinas 

44 

encontros

/oficinas  

321 

ANUAL 
13,7% 

Relato de 

Experiências/atividade

s que possibilitem às 

crianças e 

Adolescentes:  

- Demonstrar emoção 

e ter autocontrole, 

solucionar conflitos, 

realizar tarefas em 

grupo, demonstrar 

cortesia;  

- Desenvolver novas 

relações sociais, 

Comunicar-se; 

- Promover e 

participar da 

convivência na família 

e na comunidade e no 

trabalho (estágio e 

Programas de 

Aprendizagem quando 

for o caso); 

Todos os 

encontros e 

oficinas 

previstas 

para este 

período 

foram 

realizados.  
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diferente, direito 

de pertencer, a 

participação dos 

usuários nas 

diversas esferas 

da vida pública, 

(no SCFV, na 

família, 

comunidade, 

escola e etc.), 

tendo em mente 

o seu 

desenvolviment

o como sujeito 

de direitos e de 

cidadania, etc. 

”  

 

 

*Cultu

ra de 

paz 

em 

opopsi

ção à 

violên

cia. 

Tema 

desen

volvid

urante 

a açõe 

deno

minad

a 

“Pacto 

de 

Copnvi

vência

”  

 

 

6. Realizar 06 

ações conjuntas 

com o CRAS de 

forma a 

complementar o 

trabalho social 

com famílias no 

território. 

(Reuniões de 

pais, encontros 

intergeracionais, 

palestras, ações 

comunitárias). 

01- Encontro para o 

Planejamento Participativo 

com a participação das 

famílias e  CRAS.  

06 

ANUAL 
01 16,6% 

Este encontro 

viabilizou a 

participação das 

famílias no processo 

de planejamento do 

percurso anual de 

2020. Os familiares 

discutiram temáticas 

e ajudaram a definir 

as prioridades a 

serem abordadas no 

atendimento às 

crianças e 

adolescentes.  

Todas as 

atividades 

previstas 

para este 

período 

foram 

realizadas. 

7. Enviar 

mensalmente 

Relatório de 

Vagas aos CRAS 

DE REFERÊNCIA 

conforme 

modelo em 

anexo. 

Relatório de vagas, enviado 

mensalmente ao CRAS. 
MENSAL  

Envio mensal 

do relatório                              

de vagas 

Maior acesso e 

continuidade do 

cumprimento das 

metas pelas OSC 

 

8. Realizar 

avaliação anual 

do serviço junto 

a xx usuários 

atendidos. 

 NOV/DEZ  

Nº AVALIAÇ. 

ANUAL 

X100% META 

PACTUADA  

Sistematização das 

principais relações 

familiares e 

comunitárias que 

foram fortalecidas. 

Atividade 

prevista 

para ser 

realizada 

nos dois 

últimos 

meses do 

ano.  
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17.  Descrição das atividades realizadas para cumprimento das metas  

A seguir o relato das atividades realizadas pelo Projeto Vida Padre Gailhac durante os meses de Janeiro e Fevereiro: 

 

Como previsto no Plano de Trabalho apresentado à SEMAS pela OSC, a unidade se comprometeu a manter 14 grupos de 

convivência, diariamente, divididos nos turnos matutino e vespertino. Durante o mês de janeiro, o Projeto Vida realizou 

um processo seletivo para a contratação de dois novos educadores responsáveis pela execução dos grupos de 

convivência, e assim com a equipe incompleta, precisamos nos organizar de um modo diferente. As crianças de 6, 7 e 8 

anos que compõem dois grupos distintos, foram reunidas em um só grupo. Assim reduzimos o número de grupos, mas 

não o número de atendidos.  Entretanto, no mês de fevereiro, após a contratação dos novos profissionais, a organização 

voltou ao normal, e foram mantidos 100% dos 14 grupos previstos.  

De acordo com a organização vigente, o grupo que participa dos encontros, segue junto para as oficinas, visando a 

solidificação do grupo e o fortalecimento dos vínculos entre os usuários.  

 

O mapeamento Situacional previsto pela OSC propõe a aplicação de um instrumento aos usuários ao início e ao fim do 

desenvolvimento de cada Eixo, e a aplicação de um questionário às famílias como forma de obter outras informações 

sobre a vivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes/ famílias, e identificar as principais vulnerabilidades 

relacionais, que serão consideradas na construção do percurso 2020. 

Ao encerrarmos o ano de 2019, aplicamos às famílias um questionário onde o familiar avalia preenche informações 

relacionadas ao território/bairro de Jardim Carapina, relacionadas ao núcleo familiar e à algumas temáticas propostas 

pela OSC. Estas  informações foram tabuladas em um gráfico, que foi estudado pela equipe e discutido com as famílias no 

Encontro de Planejamento Participativo.  

Ao analisarmos o instrumento aplicado às crianças e adolescentes no ano anterior, avaliamos a necessidade de 

realizarmos uma adequação, visando facilitar o preenchimento do mesmo, e a obtenção de dados mais fidedignos à 

realidade. Entretanto, o documento ainda está em processo de revisão e não foi aplicado no início do EIXO 1. O 

documento deve estar disponível ainda no mês de Março para aplicação, tratamento, e análise dos dados obtidos. 

 

O Processo de planejamento do percurso socioeducativo previsto para o ano de 2020, pelo Projeto Vida Padre Gailhac 

iniciou-se em uma avaliação do ano anterior, com a participação de todos os colaboradores e mediada pela equipe 

técnica.  Neste momento foram discutidos os resultados obtidos nos instrumentos de avaliação e monitoramento 

utilizados no ano de 2019 e as possibilidades e desafios encontrados pela equipe no decorrer do trabalho. 

  Posteriormente, foi aplicado às famílias um questionário, onde o familiar pode realizar apontamentos relacionados ao 

território/bairro de Jardim Carapina, sobre o núcleo familiar e sobre algumas temáticas propostas pela unidade. Além 

destes apontamentos, o questionário conta com um espaço determinado para sugestões onde as famílias podem, 
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livremente, incluir suas observações. Este Instrumento compõe o Mapa Situacional proposto pela OSC.  

  As informações obtidas neste questionário foram tabuladas em um gráfico e analisadas pela equipe em reuniões de 

planejamento, realizadas pela equipe de educadores e mediadas pela equipe técnica, na construção de um cronograma 

anual que considere a realidade e as particularidades do público e do território para a definição das atividades e alcance 

dos objetivos.  

  Estes resultados e o esboço de um quadro de ações foi publicizado às famílias em um encontro de Planejamento 

realizado com a participação do CRAS. Neste encontro as famílias puderam avaliar e discutir as atividades e temáticas 

propostas. Ressaltamos a relevância da participação da Técnica de Referência do CRAS, que também colaborou nas 

discussões.  

  Realizamos também um encontro com as crianças e adolescentes, onde os foram apresentadas todas as propostas de 

trabalho para o ano de 2020, e avaliamos juntos as temáticas, metodologias e atividades.  A participação das crianças e 

adolescentes foi fundamental e trouxe considerações importantes, principalmente no que diz respeito à metodologias de 

abordagem das temáticas e à programação de atividades inovadoras e mais atraentes ao público. 

 

  Assim, chegamos a uma temática anual e à definição de um cronograma anual de ações. A equipe construiu um quadro 

sistematizado de ações que norteará o trabalho desenvolvido pela unidade no ano de 2020.  

 

  Sobre o Tema Anual, definiu-se: 

Durante o processo de planejamento da instituição para o ano de 2020, avaliamos os resultados alcançados a partir do 

desenvolvimento do tema “Jardim de Cores – Um Tesouro a Descobrir”, no ano de 2019.  

“Jardim de Cores – Um Tesouro a Descobrir” traz de maneira metafórica o jardim, que faz alusão à Jardim Carapina, 

bairro de onde provém a grande maioria dos atendidos, e a palavra cores que se refere à diversidade presente na 

comunidade, um bairro que acolhe pessoas de várias partes do país, principalmente imigrantes da região sudeste, norte e 

nordeste, sendo marcado pela diversidade cultural.  

Ao explorar um pouco mais o conceito de diversidade, observamos 
que complementar o tema com a frase “Um tesouro a descobrir” 
traria a clareza do nosso objetivo: trabalhar na perspectiva de 
potencializar os sujeitos. Incentivá-los a criar, transformar e 
desenvolver ações que possam colaborar na construção do ser e 
multiplicá-lo no seu cotidiano, permitindo-nos fomentar suas 
expectativas, colaborar na superação de desafios e propiciar um 
espaço saudável e acolhedor para seu desenvolvimento. (Relatório 
de Execução do Objeto – Janeiro e Fevereiro de 2019 – Projeto Vida 
Padre Gailhac)) 

Ao discutirmos sobre a temática com a equipe técnica e de educadores e com as crianças, adolescentes e famílias, 

identificamos que ainda há o que se explorar no desenvolvimento deste tema, visto que no ano anterior as atividades e 
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ações desenvolvidas pela unidade voltaram-se majoritariamente para a valorização do território. 

Entende-se que a unidade, através de suas oficinas artísticas, culturais e esportivas e das atividades desenvolvidas nos 

grupos de convivência, é capaz de intervir de forma mais significativa no que tange à descoberta e valorização das 

potencialidades e habilidades individuais. Sendo assim a unidade considerou a permanência do mesmo tema (“Jardim de 

Cores: Um Tesouro a Descobrir”) para o ano de 2020. Entretanto, durante o desenvolvimento desta temática no percurso 

anual de 2020, daremos um enfoque diferente. Através deste tema, buscaremos nos voltar à descoberta e valorização 

dos “tesouros” presentes em cada um e cada uma das crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço.  

Acreditamos que, através do desenvolvimento deste tema, poderemos colaborar para transcender o estigma da periferia 

marginalizada amplamente disseminada nas mídias, onde a pobreza econômica se torna sinônimo de pobreza cultural e 

humana. Será uma forma de provocar nos atendidos a valorização do seu lugar de fala como cidadãos de direitos, atuante 

na desconstrução de tantas máculas elencadas à realidade periférica, e por meio de atividades variadas, viabilizar formas 

de elevar a autoestima das crianças e adolescentes, e que isso funcione como uma mola propulsora na construção de seu 

projeto de vida e na luta para efetivação das políticas públicas. 

 

Salienta-se que, quando citamos potencialidades e habilidades, não nos referimos apenas a atividades artísticas ou 

construção de números culturais. Estes termos referem-se à garantia de espaços de livre expressão, onde a criança e os 

adolescentes serão provocados a agir em situações de resolução de conflitos, a ser porta voz do grupo e envolver-se em 

ações colaborativas.  Portanto, consideramos que potencialidades e habilidades poderão ser descobertas nas diferentes 

esferas da vida particular e social dos envolvidos.  

 

Em suma, o desenvolvimento do tema Jardim de Cores – Um Tesouro a Descobrir, busca romper com a vivência e 

reprodução de situações de exclusão, e descrença por quais passam as crianças e jovens do território. Observa-se no 

público atendido, a ausência de projetos de vida que considerem a quebra deste ciclo.  

A partir do Tema Anual foi pensado os subtemas para os eixos, a saber: 

Eixo I: Convivência Social – Laços que Transformam  

Eixo II: Direito de Ser – Laços que Resistem 

EIXO III: Participação Social – Laços que Multiplicam 

O tema anual, assim como os eixos e os temas transversais orientarão o planejamento e a oferta de atividades no sentido 

de contribuir para a elaboração de propostas que contemplem formas de expressão, interação, aprendizagem e 

sociabilidade em conformidade com os objetivos do serviço e com o objeto pactuado no Plano de Trabalho apresentado 

pela OSC. 

  Nas primeiras semanas do ano de 2019, período em que as crianças e adolescentes ainda estão em férias escolares, o 

Projeto Vida se organizou de modo a ofertar atividades diferenciadas aos usuários. Além de atividades recreativas 

internas, como banho de mangueira e gincanas, também foram realizadas atividades externas como uma visita ao Parque 
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da Cidade (Parque público do município), e à praia localizada dentro da propriedade do Colégio Sagrado Coração de 

Maria, em Vitória. Desta forma pretendemos contribuir na garantia do direito á infância e à cidade, e na ampliação do 

universo informacional dos usuários. Para as atividades externas foram locados transportes. 

 

  Crianças e Adolescentes do Projeto Vida participaram da cerimônia de posse dos Conselheiros Tutelares e Conselheiros 

de Direito da Criança e Adolescentes do município de Serra. Durante a cerimônia, que aconteceu no dia 10 de fevereiro, 

um grupo de crianças e adolescentes do Projeto Vida apresentou ao público presente um esquete teatral. A apresentação 

denominada “É Direito” aborda, de maneira didática e divertida, os direitos das crianças e dos adolescentes, e o texto que 

foi construído colaborativamente durante as oficinas de teatro, baseia-se majoritariamente no ECRIAD. Esta oportunidade 

foi extremamente valiosa, visto que estimula a participação e contribui no fortalecimento da autoestima dos 

participantes, amplia o universo informacional e desenvolve capacidades motoras e sociais a medida que imprime 

conceitos estéticos específicos da atividade artística teatral, além ampliar os conhecimentos a respeito dos direitos das 

crianças e adolescentes.  

 

  Os trabalhos desenvolvidos nos primeiros encontros e oficinas voltaram-se para a solidificação dos grupos. Jogos de 

apresentação e dinâmicas de grupo foram algumas das estratégias utilizadas pela equipe, para o fortalecimento dos 

vínculos entre os integrantes e para iniciar a construção da identidade dos grupos. Este trabalho é importante ao 

iniciarmos o percurso visto que é o período em que os grupos são reorganizados e novos laços e combinados de convívio 

precisam ser estabelecidos.  

   

  De maneira coletiva em rodas de conversa, oficinas expositivas e dinâmicas de grupos, foram definidos os combinados 

de convivência do Projeto Vida. As crianças e adolescentes, mediados pela equipe de educadores, elencaram uma série 

de práticas, comportamentos e atitudes que devem ser adotados por todos, para que a convivência no Projeto Vida seja 

baseada no respeito, na tolerância e na compreensão. Cada espaço e oficina têm seus combinados específicos, e há 

também os combinados gerais da instituição. Durante este processo, as crianças e adolescentes foram provocados a 

discutir, também, as medidas a serem adotadas no caso do desrespeito aos combinados por algum colega. De imediato, 

observou-se um posicionamento impositivo e punitivo, entretanto o objetivo destas discussões era de construir novas 

formas de lidar com os conflitos na instituição. Desta forma observamos que os grupos tem se entendido mais como 

responsáveis por gerir de maneira pacífica certas situações que antes eram direcionadas à coordenação.  Acreditamos 

que assim fortalecemos o protagonismo e a autonomia dos usuários e promovemos e incentivamos a participação.  

 

  Foram eleitos, em um processo democrático, os representantes de cada grupo. Em diálogo as crianças e adolescentes, 

antes da candidatura e das votações, foram discutidas a função do representante, e as características que o mesmo deve 

ter. A importância de eleger alguém que pensa no coletivo, e que tem responsabilidade com o outro. Aproveitamos o 



                                                                                  

16 

 

ensejo para já introduzir a o assunto das eleições municipais que acontecerão este ano, que contribuiu dando mais 

clareza ao diálogo.  

Após a discussão, as crianças e adolescentes que se sentissem interessados se voluntariaram como candidatos e logo em 

seguida a votação. A votação aconteceu com o auxilio de uma ferramenta tecnológica, onde através de um programa de 

computador que simula uma urna eletrônica, puderam escolher seus representantes. Os representantes escolhidos 

participarão de reuniões com a equipe de educadores e técnica, a para solução de algumas situações e definição de 

propostas.  

 

 

  Uma metodologia de incentivo à participação vem sendo adotada pela instituição, como forma de estimular práticas 

colaborativas dentro da Instituição. Mensalmente a equipe de educadores se reúne, e define, a partir da observação 

cotidiana dos grupos, crianças e adolescentes que se destacaram na instituição, seja na participação nos encontros e 

oficinas ou em momentos coletivos como lanche e almoço. São eleitos um destaque de cada turno que tem o nome e a 

foto expostos durante o mês todo. Desta forma buscamos reconhecer e valorizar boas práticas e estimular as crianças e 

adolescentes a buscarem um modo de vida consciente, cidadão e participativo.  

 

  Em comemoração ao Carnaval, foi realizada uma grande festa onde o tema principal foi a convivência. As crianças e 

adolescentes foram desenvolvidas em três grupos que tinham três tarefas principais. Definir a cor da equipe, confeccionar 

adereços e uma bandeira contendo o nome, e elaborar uma música que entoaria o desfile das equipes realizado no fim da 

tarde. A atividade, desenvolvida na sexta-feira de carnaval, motivou as crianças e adolescentes e os inspirou na 

construção de belas letras. Ao fim da tarde cada equipe pode desfilar pelo Projeto, festejando e entoando os versos de 

quem vê na convivência com a diversidade, a nossa grande riqueza.  

 

  

  Crianças e adolescentes do Projeto Vida foram convidados a participar de um evento promovido pela Arquidiocese de 

Vitória, com o intuito de celebrar a abertura da Campanha da Fraternidade de 2020. A atividade aconteceu dia 01 de 

março (domingo) e contou com a presença de cerca de 40 crianças e adolescentes que se sentiram interessados a 

participar do ato público. Foi uma participação significativa, visto que o evento uniu diversos movimentos sociais, entre 

eles o Movimento Negro, o Movimento LGBT, O Movimento de Pessoas em Situação de Rua, instituições de atendimento 

às crianças e adolescentes e vários outros atores que viram nesta grande celebração uma forma de fortalecer os 

movimentos de luta pelos direitos da pessoa humana. 

 

  Durante este período foi desenvolvido, com a participação das famílias e em parceria com o CRAS, um encontro de 
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Planejamento.  Este encontro fez parte do processo de planejamento da OSC para a construção do percurso 

socioeducativo de 2020. 

 

A OSC recebeu relatórios de encaminhamentos produzidos por assistentes sociais e psicólogos (a) do CRAS de Jardim 

Carapina com os dados básicos da criança/adolescente, da respectiva família e o código de identificação do tipo de 

público (prioritário ou não prioritário) para inserções conforme sua prioridade. Os casos identificados, através dos 

encaminhamentos, como criança/adolescente em situação prioritária para atendimento são inseridos de maneira 

imediata, conforme agendamento com o técnico responsável. Todavia, há monitoramento através dos atendimentos 

diários, realização dos encontros, realização de oficinas artísticas e culturais, atendimento a familiares, informações 

recebidas do CRAS e equipamentos de garantia de direitos e, a partir destes, é possível identificar a superação das 

vulnerabilidades ou o agrave da situação. Desta forma, através de relatório técnico, justifica-se a prioridade ou não no 

atendimento, conforme a resolução CNAS 01/2013. Relatórios são constantemente enviados ao CRAS a fim de informar e 

colaborar em ações conjuntas com o equipamento para o acesso às políticas. 

Salienta-se que a Instituição trabalha com a capacidade máxima de atendimento, todavia a demanda reprimida é bem 

grande, haja vista a situação de vulnerabilidade territorial. O público que não é identificado como prioridade costuma 

aguardar por disponibilidade de vagas por um período consideravelmente longo, apesar do constante monitoramento de 

vagas/desligamentos dos já participantes. 

Nos meses de janeiro e fevereiro houve uma reunião com os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do 

território. Neste encontro foram articuladas e planejadas ações em conjunto, como o alinhamento de protocolos e 

compartilhamento de situações vivenciadas na rotina de atendimento do Serviço. Cotidianamente a interlocução com os 

técnicos do CRAS é realizada através de email’s, telefonemas e mensagens a fim de articular estratégias, atendimentos, 

visitas, dúvidas e troca de informações.  

 Esta prática é de suma importância para qualificar a prestação de Serviço realizada, podemos perceber que a mecânica 

das ações ocorre de maneira mais completa e mais dinâmica quando temos uma rede de atendimento integrada e que 

busca pelo mesmo objetivo.  

 

Sem mais considerações, reafirmamos o nosso compromisso com a qualidade do nosso trabalho, e a busca constante pelo 

aprimoramento do serviço ofertado. 
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18. Monitoramento e avaliação das ações 

 

    A equipe técnica da instituição se mantém próxima da execução de todas as atividades desenvolvidas com as crianças 

e adolescentes, como forma de monitorar o trabalho realizado. Os instrumentos de monitoramento e avaliação 

utilizados durante este período foram: o questionário de avaliação diário, aplicado aos usuários ao fim de cada 

encontro, o monitoramento do relatório das atividades realizado pela equipe de educadores e a observação do dia-a 

dia na instituição.  Ao responderem o questionário de avaliação diário, as crianças e adolescentes avaliam a atividade e 

o tema, o desempenho do educador e a participação e o aproveitamento do grupo perante as atividades realizadas. As 

informações obtidas neste questionário foram sintetizadas em um gráfico que será enviado anexo à este relatório, bem 

como serão utilizadas para definir e adequar outras ações a serem realizadas. Ao avaliar os encontros, percebemos a 

oportunidade de melhorar diariamente o atendimento aos usuários maneira quantitativa e qualitativa, refletindo as 

fragilidades e potencialidades do fazer profissional. Tais apontamentos também servem como norte para 

planejamentos e avaliações coletivas e reuniões de colaboradores. 

 

 

   

 

19. Participação dos(as) usuários(as)  

 

                     

A equipe realizou um encontro com as crianças e adolescentes, onde os foram apresentadas todas as propostas de 

trabalho para o ano de 2020, e avaliamos juntos as temáticas, metodologias e atividades.  A participação das crianças e 

adolescentes foi fundamental e trouxe considerações importantes, principalmente no que diz respeito à metodologias 

de abordagem das temáticas e à programação de atividades inovadoras e mais atraentes ao público. 

Através da aplicação do questionário de avaliação diário, onde se avalia o desempenho do educador e as temáticas e 

metodologias utilizadas, as crianças e adolescentes podem avaliar o grau de satisfação com o serviço ofertado. Os 

resultados nos apresentam usuários satisfeitos, e também alguns pontos a serem repensados.  

Foram desenvolvidas algumas estratégias de incentivo e mobilização à participação. Entre elas estão a escolha dos 

representantes dos grupos, que foi realizada democraticamente, e a definição dos destaques do Mês. Ambas as 

metodologias estão descritas no quadro 17.  
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20. Considerações finais  
 

É importante considerar as alterações realizadas pela equipe técnica na metodologia de planejamento utilizada pela 

unidade. Esta metodologia foi desenvolvida prezando pela maior participação das famílias, usuários e CRAS, como forma 

de tornar as atividades mais assertivas e atraentes. Tornar o planejamento mais participativo auxiliou a equipe na escolha 

das temáticas e estratégias, e possibilitou uma maior objetividade na definição de metas e resultados esperados.  

Com já descrito na tabela 17, consideramos aqui a escolha de, durante o ano de 2020, mantermos o desenvolvimento do 

tema “Jardim de Cores – Um Tesouro a Descobrir”, visto a identificação de inúmeras possibilidades de explorar mais a 

temática, levando-a a um enfoque mais preciso nas potencialidades individuais dos usuários. O processo de definição 

desta temática também contou com a participação das crianças e adolescentes.  

Outra alteração considerável foi realizada na metodologia de preenchimento do caderno de avaliação diária, que passou a 

ser preenchido de forma coletiva pelo grupo ao fim de cada encontro/oficina. Esta nova metodologia, foi idealizada a 

partir das contribuições da professora Abigail Torres durante o Seminário (I Seminário do Serviço de Convivência – “Os 

desafios e as possibilidades da atuação dos educadores e oficineiros do SCFV”) realizado no ano de 2019 pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social de Serra, com a participação das equipes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos do Município. Na ocasião, a professora, ao analisar a metodologia utilizada pela unidade, afirmou que 

“várias respostas individuais não fazem um grupo”. Refletindo sobre isso, a forma de preenchimento foi alterada, 

buscando a obtenção de um resultado mais fidedigno da avaliação realizada pelos usuários.  

Consideramos que o atendimento e os resultados obtidos durante este período são satisfatórios. A equipe tem se 

organizado e capacitado para ofertar um serviço cada vez mais coeso e qualificado.  

Sem mais considerações, ressaltamos a importância da celebração desta parceria com o poder público para que a OSC 

mantenha a oferta do serviço, e o mantenha com uma equipe completa, capacitada e com os recursos necessários para um 

atendimento qualificado.   

 

 

  21 - Identificação dos responsáveis pelo serviço 

 
 

 

 

 
________________________________________ 

Mirella dos S. Bastos Del Piero 

Coordenação Geral 

CPF: 102.514.557-77 
 

 
 

 

________________________________________ 
Aline dos Santos Duarte 

Técnica Responsável 

CPF:122.945.807-70 
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Registro Fotográfico 

 

 
Atividades Diferenciadas  
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Apresentação das Crianças e Adolescentes na Cerimônia de Posse dos Conselheiros Tutelares 

e Conselheiros de Direito do Município.  
 

  

 
   

Evento de Abertura da Campanha da Fraternidade 2020 
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Baile da Convivência 

 

   

 

 


