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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

 

Identificação 

Razão Social: ASSOCIAÇÃO MÃE PEREGRINA – AMAP 

CNPJ: 04.658.344/0001-43 

End: Av. Prestes Maia, 241 Sl 2702 – 27 andar Santa Ifigênia – São Paulo - CEP 01031-001 

Telefone: (11) 3227-7924           Site:http://amapsocial.org.br 

Email:amap@amapsocial.org.br        facebook.com/AMAPSOCIAL  

Natureza Jurídica: Associação       Fundação: 21/01/2001 

 

Fundação 

A AMAP Associação Mãe Peregrina foi fundada em 21/01/2001. 

 

Diretoria  

Sheila de Souza Cunha – Presidente  

Jean Carlos Paes – Vice Presidente 

Regiane de Souza Cunha – Tesoureiro 

Mandato - 04/09/2015 à 03/09/2018 

 
 

Finalidade Estatutária 

No âmbito assistencial promover:  

a) crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílas e população de modo geral, em 

situação de risco pessoal e social: 

b) o bem estar, a proteção e a integração do seu objeto social à sociedade;  

c) ações que favoreçam a alimentação e a nutrição de seu objeto social; 

d) o desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza, junto a objeto social; 

e) assistência social mediante doação, a pessoas ou grupo de pessoas, vítimas de 

calamidade pública, creches, escolas, favelas e a entidade congêneres; 

f) treinamento profissionalizante a adolescentes, jovens e adultos. 

mailto:amap@amapsocial.org.br
http://facebook.com/AMAPSOCIAL
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No âmbito educacional promover: 

a) educação gratuita ao seu objeto social; 

b) educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que 

trata a Lei (9.790/99, inciso II do art 4º); 

c) o voluntariado; 

d) ações educativas visando saúde qualificada para seu objeto social; 

e) ações educativas que preservem, defendam e conservem o meio ambiente, junto ao seu 

objeto social; 

f) ações e praticas educativas para o desenvolvimento sustentável de seu objeto social; 

g) ações educativas que orientem o exercício da ética, da paz, da cidadania, dos direitos 

humanos, da democracia, e de outros valores universais, junto ao seu objeto social; 

h) atividades de lazer e cultura visando bem estar fisico, mental e social do seu objeto social; 

i) experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas 

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

No âmbito cultural promover: 

a) ações de promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico 

brasileiro; 

b) educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que 

trata a Lei (9.790/99); 

c) projetos da comunidade relacionados a cultura regional; 

d) documentários, escritos, televisíveis, fonográficos e teatrais junto ao seu objeto social; 

e) estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação 

de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades 

mencionadas neste artigo. 

Para fins deste artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a 

execução direta dos projetos, programas, planos de ações correlatas, por meio da doação de 

recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários 

de apoio e outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em 

áreas afins. 
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Registro de Pessoa Jurídica 

CNPJ: 04.658.344/0001-43 

Registrada no C.M.D.C.A.: 934/2002 

Inscrição no C.C.M.: 3.055.406-3 

Inscrição no COMAS: 1202/14 

CEBAS: Processo 71000.009743/2017-40  Parecer Técnico 50951/2017 Portaria 152 DOU 

23/08/2017  

 

Estatuto Social 

Registrado hoje sob o nº 114.361 e averbado à margem do registro nº 77.733 no 6º. Oficial de 

Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica. 

 

 

Missão 

Contribuir para desenvolvimento social de crianças, adolescentes, jovens, e famílias em 

situação de risco pessoal e social, através de ações educativas que orientem o exercício da 

ética, da paz, e da cidadania. 

 

Visão 

Ser um ponto de referência em sua área de atuação, assim como exercer seu bom trabalho, 

propiciando seu crescimento. 

 

Valores 

Crença na criança e no adolescente como pilares para o futuro, assim como na educação 

como forma de desenvolvimento pessoal e  humanitário. 

 

 

Público Alvo 

Crianças, adolescentes, jovens e famílias  
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Identidade Visual 

Em 2017, passamos a utilizar a nova identidade visual da AMAP, desenvolvida no segundo 

semestre de 2016, pelo estudante de Comunicação Visual da ETEC Albert Eisten, Fabio 

Henrique Rodrigues. 

 

A Nova identidade visual, foi formada por diferentes retângulos agrupados, estilzados e 

coloridos, as formas representam as nuances e características particulares das construções 

de uma comunidade. A forma se traduz pela união e cidadania, uma vez que, unidos não só 

por laços trabalhistas, mas também pela amizade e afeto, a AMAP busca exarcebar em seu 

público a cidadania, a forma mais digna do ser social. As cores complementam o conceito, 

acrescentando a amabilidade que torna a união dessa comunidade que é a AMAP e seu 

público. 

A tipografia reta da sigla visa transmitir, auxiliada da cor marrom, a resistência e o vigos com 

o qual a associação exerce seu trabalho e o nome por extenso, com sua tipografica 

arredondada, equilibra e suaviza a mensagem da sigla, representando também o lado mais 

humano da AMAP.  

A proposta para a marca foi mostrar a união, árduo trabalho e cidadania, características 

inerentes da Associação Mãe Peregrina e ao público ao qual ela se dedica. 

 

Os demais desdobramentos da Identidade visual, podem ser conferidos no Manual de 

Identidade Visual. 
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Serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais  
 

Núcleo de Proteção Jurídico e Social e Apoio Psicológico ZAKI NARCHI  

End:  Av Zaki Narchi, 600 – Carandiru CEP 02029-000 

Fone: 2221-1033  email: npjzakinarchi@amapsocial.org.br 

SAS de Referência: Vila Maria/Vila Guilherme 

 

Público alvo  

Famílias e indivíduos em situação de rua e nas mais diversas situações de vulnerabilidade 

social ou violação de direitos. 

 

Justificativa  

O Npj é um serviço público referenciado ao Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua (Centro POP), tem a finalidade de assegurar atendimento 

especializado às pessoas em situação de rua, visando prevenir agravamentos das situações de 

risco pessoal e social e possibilitar a construção do processo de saída das ruas, por meio de 

intervenções em rede. 

 

Nesse sentido o NPJ oferta apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias, 

compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação 

e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a função protetiva 

das famílias e indivíduos diante de um conjunto de condições que as vulnerabilizam. 

 

O serviço manterá relação direta com a equipe técnica do CENTRO POP Vila Maria, a qual 

está vinculado, que deverá operar a referência e a contra-referência com a rede de serviços 

socioassistenciais da proteção social básica e especial e com o Poder Judiciário, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e 

demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

 

mailto:npjzakinarchi@amapsocial.org.br
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Objetivo 

Constitui objetivo a conjugação de esforços e recursos, para assegurar direitos 

sócioassistenciais para a população em situação de rua, tendo em vista o contínuo 

desenvolvimento e aprimoramento das atenções oferecidas nos serviços que compõem, em 

rede, o Sistema Único de Assistência Social de âmbito nacional - SUAS e a política de 

assistência social na cidade de São Paulo, no âmbito da rede de segurança social, mantendo 

um sistema de vigilância, monitoramento e avaliação, que assegure padrão de qualidade no 

atendimento e garantia do caráter público na ação, bem como informação aos acolhidos de 

seus direitos, permitindo a troca de experiências para uma gestão descentralizada e 

participativa com o compromisso de buscar alternativas para reversão do processo de 

reprodução da desigualdade social na cidade de São Paulo. 

 
Descrição das Metas 
 

DESCRIÇÃO DAS METAS E 

PARAMETROS PARA AFERIÇÃO DE 

SEU CUMPRIMENTO 

FORMA DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

Percentual médio de indivíduos/famílias, 

que não possuem restrição legal, 

envolvidas no acompanhamento das 

crianças e adolescentes atendidos 

durante o trimestre - Meta: 100%; 

 

Percentual médio de indivíduos/famílias 

visitadas por ausências injustificadas aos 

retornos previstos no serviço no trimestre 

- Meta: 100%; 

 

Percentual médio de indivíduos/familia 

que retornaram ao serviço em 

decorrência de visitas domiciliares no 

 Atendimentos: 

o Atendimentos Individuais adultos e famílias; 

o Atendimento psicossocial; 

o Atendimento jurídico; 

o Avaliação e encaminhamento para atendimento psicoterápico, 

quando necessário; 

o Avaliação e encaminhamento para atendimento jurídico 

especializado; 

o Avaliação e encaminhamento para superação de problemas 

de drogadição, violência e conflitos; 

o Construção coletiva de propostas inovadoras de intervenção 

positiva na comunidade e combate à violência. 

 Visitas: 

o Visitas técnica; 

o Visitas aos equipamentos e recursos sociais da região de 

atuação do serviço para composição de uma rede para 

encaminhamentos. 
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trimestre - Meta: 90% ou mais; 

 

Percentual médio de crianças e 

adolescentes desligados por 

recomendação da equipe técnica sem a 

necessidade de acolhimento institucional 

durante o trimestre - Meta: 75% ou mais; 

 

Percentual médio de famílias de crianças 

e adolescentes, ingressantes no período, 

que possuam perfil para PTR, 

encaminhadas para inclusão em 

Programas de Transferência de Renda – 

PTR durante o trimestre - Meta: 100%; 

 

Percentual de crianças e adolescentes 

inseridos no ensino regular durante o 

trimestre - Meta: 100%. 

 

 

o Visitas domiciliares quando houver situação que requeira 

intervenção junto a família; 

 Articulações Externas: 

o Articulação com as demais políticas públicas no território; 

o Articulação com a rede socioassistencial no macro território, 

com Atenção prioritária aos Serviços no Complexo Zaki 

Narchi, Centro Temporário de Acolhimento - CTA e demais 

serviços de acolhimento que vier a ser implantado no território; 

o Articulação com a rede de ensino local para inserção e 

manutenção na vida escolar - EJA; 

o Articulação permanente com Programas Oficiais de 

Atendimento e/ou Entidades Comunitárias de Atendimento 

para inserção e manutenção em cursos de capacitação, 

profissionalização, entre outras; 

o Articulação permanente com empresas e comércio para 

inserção dos usuários demandatários no mundo do trabalho; 

o Articulação permanente com a Saúde para fomentação de 

ações ligadas à prevenção e garantia de inserção em 

tratamentos para drogadição; 

o Articulação permanente com os Cras de referência, para 

inclusão e atualização de cadastro único para programas de 

transferência de renda (PTR´s); 

o Articulação permanente com a Agência de Previdência Social  

(INSS) de referência, para encaminhamento para inclusão e 

atualização de benefícios previdenciário e assistencial (BPC 

Idoso e a pessoa com deficiência e outros) às pessoas em 

situação de rua. 

 Funcionamento Interno: 

o Espaço físico que facilite um atendimento adequado e 

respeitoso e proporcione o bem estar e interação dos usuários 

mandatários do serviço no ambiente; 

o Encontros de planejamento, supervisão, avaliação e 

capacitação; 

o Reuniões da equipe para planejamento, monitoria e avaliação; 

o Oficinas.  
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Forma de acesso dos usuários e controle de demanda ofertada 
 

O acesso dos atendidos se dará de diversas formas: por demanda espontânea do indivíduo 

ou família, por encaminhamento do CRAS, CREAS, Centro Pop, Poder Judiciário, Conselhos 

Tutelares, serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas setoriais e órgãos 

do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo 
a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas 
 

Todos os casos de atendimento pelo serviço tem como base o acompanhamento técnico 

especializado pelo Centro Pop, que tem como propósito potencializar a capacidade de 

proteção do atendido e/ou a família, além de favorecer a reparação da situação vivida. 

 Ação Acolhida - Abordagem inicial que deve favorecer a construção do vínculo de 

confiança com o objetivo de garantir a continuidade do processo de acompanhamento; 

 Diagnóstico da situação – Diagnóstico de caráter investigativo e elucidativo da situação 

para resolutividade das demandas apresentadas; 

 Plano de atendimento – Planejamento das ações através da participação dos atores 

envolvidos, estabelecendo metas e estratégias pactuando responsabilidades e compromissos, 

fortalecendo o protagonismo das famílias e indivíduos atendidos; 

 Atendimento Psicossocial – Abordar com o usuário e/ou família os aspectos psicológicos e 

sociais inerentes à violação de direitos na perspectiva da garantia de acesso as seguranças 

sociais; 

 Orientações Jurídicas – Oferta de atendimento especializado por profissional articulação 

com os órgãos do Poder Judiciário (Defensoria e Promotoria Pública) e conselhos de direitos; 

 Articulação intersetorial – Com vistas a fortalecer a rede que constitui Sistema de Garantia 

de Direito e os serviços da rede socioassistencial, a articulação deve ser efetiva na referência 

e contra referência para excelência do trabalho desenvolvido pelo Centro Pop. Articulação 

com todos os atores que compõe tal rede deve ser também promovida com reuniões e 
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encontros de dinamização e troca de experiências que possibilitem a melhoria efetiva da 

qualidade de atendimento; 

 Mediação de conflitos – Identificar na busca pró ativa e de olhar aguçado no território os 

fenômenos tanto de violência pública e privadas veladas ou explícitas e atuar de modo a 

minimizar, reduzir as suas mais variadas formas de manifestação; 

 Articulação externas: Articulação com a rede socioassistencial no macro território com 

Atenção prioritária aos Serviços no Complexo Zaki Narchi, Centro Temporário de Acolhimento 

– CTA Parque Novo Mundo e demais serviços de atendimento que vier a ser implantado no 

território. 

 

Resultados Obtidos 

 Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 

 Proteção Social a famílias e indivíduos; 

 Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos; 

 A prevenção de agravamentos e da institucionalização; 

 Construção de novos projetos de vida; 

 O empoderamento e a autonomia; 

 O exercício do protagonismo e da participação social; 

 Encaminhamentos dos atendidos do NPJ/Centro Pop para inclusão e atualização no 

Cadastro ÚNICO; 

 Desenvolvimento de construção de vínculo e processo de saída da rua (inclusão em 

serviços, resgate de convívio familiar/comunitário e reinserção social, acesso a benefícios 

socioassistenciais e transferência de renda);  

 Estabelecimento de parceria e ações de Saúde e demais políticas públicas no território.  

 
Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

A AMAP apresentará relatório mensal demonstrando o atendimento prestado, com os 

aspectos quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o 

número de beneficiários, bem como os resultados alcançados na implementação dos 
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serviços, denominado DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio 

Assistencial e utilizará os instrumentais determinados pela SMADS/SAS/CENTRO POP: 

 Supervisões Técnica do Centro Pop/SAS/SMADS; 

 DEMES – Declaração Mensal da Execução do Serviço Sócio Assistencial; 

 Instrumentais determinados nos Artigos 10 e 11 da Portaria 46/SMADS/2010; 

 Instrumentais determinados pela SMADS/SAS/CREAS; 

 Ficha de Inscrição – Dados de identificação do usuário e/ou famílias atendidas, cadastro, 

desligamento do serviço, composição familiar e demandas apresentadas; 

 Controle de frequência – Instrumental de controle de frequência mensal dos atendidos 

e/ou famílias, sendo auferida pelas oficinas, abordagens da equipe de orientadores e 

atendimentos feitos pela equipe técnica do serviço; 

 Cronograma Semanal de Atividades – Quadro das atividades socioeducativas desenvolvidas 

na semana com os usuários e/ou as famílias contendo: dia da semana, grupo participante, 

horário e tipo de atividade; 

 Relatório Mensal de Atividades – Resumo qualitativo das atividades socioeducativas internas 

e externas com os atendidos e/ou famílias. 

 

Articulação com a rede para execução dos serviços, programas, projetos 
ou benefícios socioassistenciais 

A assistência integral à pessoa em situação de rua, só é possível através de uma articulação 

com diversos serviços e programas, na construção de uma rede de proteção que procure 

contemplar seus direitos. O NPJ POP Vila Maria / Zaki Narchi estabelecerá diálogo constante 

com os demais serviços do território com objetivo de fortalecer o trabalho social com as 

pessoas em Situação de Rua atendidas neste serviço em especial com os serviços: 

 

 REDE SÓCIOASSISTENCIAL LOCAL: Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS Vila Maria, Centro de Referência da Assistência Social – CRAS Vila Maria e 

Vila Medeiros, Centro de Acolhida para Adultos (C.A. Zaki Narchi 1, 2 e 3), SAICAS, CCA, CJ, 

CEDESP, SEAS e outros; 
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 POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS: CAPS, CAT, Consultório de Rua, Acessa São 

Paulo, Hospital Municipal José Estoropolis, UPA – Vila Curuçá, Posto de Saúde Vila 

Ede, UBS Carandiru, UBS/AMA Vila Guilherme, AME Psiquiatria Vila Maria, Etec 

Professor Horácio Augusto da Silveira, Escolas Estaduais de ensino médio como: 

Escola Dona Jenny K. Segall, Escola Prof. Francisco Costa Guedes, Escola Heróis da 

Feb, Escola João Vieira de Almeida, Escola Maria Montessori, Escola Imperatriz 

Leopoldina, Escola Senador Paulo Egidio de Oliveira Carvalho, Escola Prof Narbal 

Fontes, Escola Casemiro de Abreu, Escola Afrânio Peixoto, Escola Gonçalves Dias, 

Escolas do ensino fundamental como: Escola Julio Maia, Escola Ministro Horácio Lafer, 

Escola Prof Máximo Ribeiro Nunes, Escola Florinda Cardoso, Escola Almirante de 

Tamandaré, Escola Cel Romão Gomes, Escola Toledo Barbosa, Escola Anesia Sincorá 

e Escola Ruy Barbosa, Escolas que oferece a educação de Jovens e adultos: Escola 

Municipal Olivia Irene, Escola Narbal Fontes, Escola Casemiro de Abreu, Escola 

Antonio Lisboa, Escola João Vieira.  Parque do Trote, Parque da Juventude, Centro 

Cultural Palácio dos Transportes (Escola Samba Vila Maria), dentre outras; 

 

 SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS: 9º DP, JUNTA MILITAR, IIRGD, 

Poupatempo, TRE/SP, DPE/SP, DPU/SP, DPF, MP/SP, MPF/SP, TJ/SP, JF/SP, INSS, 

RCPN, CNJ, Consulados, MTE, MRE, dentre outros. 
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Atividades 
 

HORÁRIO SEGUNDA A SEXTA: RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

Das 08h:00min às 

18h:00min 

 

 

Recepção, atendimento com escuta qualificada, orientação social 

e apoio às pessoas em situação de rua. 

Gerente 

Auxiliar Administrativo 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 

Atendimento individualizado. 

Gerente 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 

Atendimento Social. Assistente social 

Apoio Psicológico. Técnicos (Psicólogo) 

Orientação Jurídica. 
Gerente 

Advogado(a) 

Orientação Individual, grupal e familiar. 

Gerente 

Auxiliar Administrativo 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 

 

Desenvolvimento de atividades socioeducativas individual/grupo. 

Gerente 

Auxiliar Administrativo 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 

Desenvolvimento de atividades de convívio social estimulando a 

participação em atividades na rede publica e privada. 

Gerente 

Auxiliar Administrativo 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 

Desenvolvimento de Ações que estimulem a participação em 

atividades culturais, lazer, fóruns, conselhos e debates do 

segmento e relacionados a defesa da cidadania. 

Gerente 

Auxiliar Administrativo 

Orientador(a) socioeducativo 

Assistente Social 

Psicólogo(a) 

Advogado(a) 
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Instalações utilizadas 
 

Trata-se de imóvel público da SMADS/PMSP, situado à Avenida Zaki Narchi, 600, CEP: 

02029-000 na área de abrangência do distrito Vila Maria / Vila Guilherme, com as seguintes 

características: 

 Sala da Coordenação e gestores de parceira do Centro Pop; 

 Sala do Gerente e Técnicos do NPJ com arquivo para documentos; 

 Sala de Recepção e atendimento inicial; 

 Sala de atendimento social; 

 Sala de atendimento psicológico; 

 Sala de atendimento jurídico; 

 Espaço de Jogos (mesa pebolin e ping-pong); 

 Sala(s) de atendimento individualizado e/ou familiar; 

 Sala de atendimento de atendimento e atividades coletivas e comunitárias; 

 Auditórios de atividades coletivas e comunitárias; 

 Copa/cozinha; 

 Quadras desportiva;  

 Banheiros individualizados e acessíveis; 

 Banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida; 

 Biblioteca; 

 Instalações sanitárias; 

 Iluminação e ventilação adequadas; 

 Limpeza e conservação do espaço; 

 Acessibilidade em todos seus ambientes; 

 Banco de Dados de seus usuários e da rede de serviços do território; 

 Computador com configuração que comporte acessos a sistemas de dados e provedores de    

internet de banda larga; 

 Segurança contratada pela SMADS/PMSP. 
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Recursos Humanos envolvidos 

 

 

QTD 

 

Função 

 

 Formação Exigida  

 

Vínculo (*) 

Carga Horária 

(semanal) 

 Gerente Superior   Completo CLT 40 horas 

02 Psicólogo Superior Completo CLT 40 horas 

02 Assistente Social Superior Completo CLT 30 horas 

01 Advogado Superior Completo CLT 20 Horas 

01 Auxiliar Administrativo Superior Completo CLT 40 horas 

04 Orientador socioeducativo Superior Completo CLT 40 Horas 

05 Estagiário Serviço Social Superior Incompleto Estagiário 30 horas 

(*) Estagiário, Aprendiz, Voluntário, Regime CLT, Prestador de serviço, Autônomo, Profissional liberal 

(**) Iletrado, Não Alfabetizado, Alfabetizado, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Incompleto, 
Ensino Médio Completo, Superior Incompleto, Superior Completo, Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado 

 

Detalhamento das atividades de capacitação dos trabalhadores 

A capacitação da equipe de trabalho também é promovida pela 

PMSP/SMADS/ESPASO/SAS, Vila Maria/Vila Guilherme, AMAP, Conselhos Profissionais, 

Universidades e demais os órgãos de defesa e garantia de direitos. por meio de espaços 

formativos, tais como: fóruns, conferências, cursos de capacitação, supervisão coletiva, etc. 

 

Atendidos 
 

ATENDIDOS 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

NPJ - Núcleo de Proteção Jurídico Social 
e Apoio Psicológico 354 358 367 348 367 374 378 156 164 171 179 155 

TOTAL DE ATENDIDOS 3.371 

 

 

Recursos financeiros aplicados 

 

Pessoa Jurídica: 10% Pessoa Física: 5% Verbas Públicas: 85% 
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Serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais  
 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – SAICA 
Laura e Domingos  

End:  Rua Ida da Silva, 165 CEP 02066-000 

Fone: 2638-8418 -  email: saicalauraedomingos@amapsocial.org.br 

SAS de Referência: Vila Maria/Vila Guilherme 

Público alvo  

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses 

 

Justificativa  

O Npj é um serviço público referenciado ao Centro de Referência Especializado para  

Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares, outras Organizações de Defesa de Direitos e 

demais políticas públicas, no intuito de estruturar uma rede efetiva de proteção social. 

 

Objetivo 

Acolher crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, em situação 

de risco pessoal e social, promovendo proteção integral, de crianças e adolescentes 

impossibilitadas de estarem temporariamente no convívio familiar. Oferecendo um local de 

acolhida e afeto, objetivando o pleno exercício da cidadania e retorno ao convívio familiar e 

comunitário com a maior brevidade possível.  

Sendo que os objetivos específicos são: 

  Promover o desenvolvimento integral dos acolhidos, investindo na formação de vínculos 

afetivos e reaproximação familiar; 

 Inserção de crianças, adolescentes e famílias em programas sociais e/ou ações 

socioeducativas, visando o retorno planejado e seguro da criança e adolescente às famílias 

de origem ou substitutas; 

mailto:npjzakinarchi@amapsocial.org.br
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 Promover atividades socioeducativas e psicossociais, que despertem as capacidades 

cognitivas, psicomotoras, intelectuais, a criticidade, e o protagonismo das crianças e 

adolescentes;  

 Promover atividades direcionadas segundo as necessidades especiais de crianças e 

adolescentes; 

 Garantir que a família e as crianças e adolescentes sejam, protagonistas desse processo de 

separação provisório e de reaproximação por meio do fortalecimento de vínculos; 

 Propiciar o convívio e partilha com a vizinhança e comunidade; 

 Resgatar e elaborar registros históricos da vida da criança e adolescente. 

 

 

Descrição das Metas a serem atingidas e parâmetros para aferição de seu 
cumprimento 

 

Provisões 

Institucionais, 

Físicas e Materiais 

Trabalho Social Trabalho Socioeducativo Aquisição dos Usuários 

Alimentação; 

Sala de recepção e 

acolhida; 

Sala(s) de 

atendimento 

individualizado; 

Sala(s) de 

atividades coletivas 

e comunitárias; 

Instalações 

sanitárias; 

Cozinha, despensa; 

Iluminação e 
ventilação 
adequadas; 
Limpeza e 

conservação do 

espaço; 

Acessibilidade em 

todos os ambientes; 

Banco de Dados de 

seus usuários e da 

rede de serviços do 

território; 

Computador com 

configuração que 

comporte acessos a 

Acolhida; escuta; 

Adotar metodologia de trabalho 

com as famílias por meio de: 

entrevistas, visitas domiciliares, 

reconhecimento dos recursos do 

território e apropriação dos 

mesmos pelas famílias; 

Construção de plano individual de 

atendimento - PIA; 

Orientação e encaminhamentos; 

Articulação interinstitucional com os 
demais órgãos do sistema de 
garantia de direitos; 
Articulação da 

rede serviços 

socioassistenciais; 

Articulação com os serviços de 

políticas públicas; 

Estímulo ao convívio familiar 

grupal e social; 

Favorecer a capacitação e 

preparação para o mundo do 

trabalho; 

Mobilização para a cidadania; 
Identificação e encaminhamento das 

famílias que possuam perfil para 

inserção em programas de 

transferência de renda. 

Realização de trabalho 

socioeducativo com as famílias 

com o objetivo de fortalecer o 

grupo familiar para o exercício 

de suas funções de proteção, 

de sua auto-organização e de 

conquista de autonomia; 

Atividades socioeducativas que 
desenvolvam o protagonismo no 
adolescente; 

Preparação para o 

desligamento; 

Produção da Informação, 

comunicação sobre defesa de 

direitos; 

Acompanhamento das 

famílias no processo pós-

medida, por um período 

mínimo de seis meses; 

Articulação e comunicação 

permanente com os órgãos do 

Sistemade Garantia de Direitos e 

com aspolíticas sociais locais; 

Desenvolvimento de aptidões e 

capacidades; 

Desenvolver ações 
sociaisespecializadas 
deatendimento das famílias 

Ser acolhido em suas 

demandas, interesses, 

necessidades e 

possibilidades; 

espaços reservados a 

manutenção da privacidade 

do usuário; 

Ter reparado ou minimizado 

os danos por vivências de 

violência e abusos; 

Ter sua Identidade, 

integridade e história de vida 

preservada; 

Vivenciar experiências que 

contribuam para o 

fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários; 

Ter acesso a serviços, 

benefícios 

socioassistenciais e 

programas de 

transferência de renda, 

conforme 

necessidades; 

Inserção e permanência 

na rede de ensino; 
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sistemas de dados e 

provedores de internet 

de banda larga. 

 

 

 dosadolescentes,proporcionando-
lhes um processo coletivo de 
fortalecimento da convivência 
familiar e comunitária. 

Receber ações pautadas pelo 
respeito a si próprio e aos 
outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e 
cidadania; 
Conhecer seus direitos e 

como acessá-los; 

Ter oportunidades de escolha e 

tomada de decisão; 

Ter experiências para 

relacionar-se e conviver em 

grupo, administrar conflitos 

por meio do diálogo, 

compartilhando outros 

modos de pensar e agir; 

Ter oportunidade de 

avaliar as atenções 

recebidas, expressar 

opiniões e reivindicações. 

 

 

 

Forma de acesso dos usuários e controle de demanda ofertada 
 

Por determinação do poder judiciário e por requisição do conselho tutelar, sendo que neste 

último a autoridade competente deverá ser comunicada conforme artigo 93 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA. 

 

Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo 
a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas 

Baseados no Sistema Preventivo de São João Bosco o SAICA Laura e Domingos adota o 

método educativo baseado inteiramente na razão, na espiritualidade e na "amorevolezza", 

palavra sem tradução na língua portuguesa que alguns identificam como bondade. Os 

orientadores devem estar presentes fraternalmente no meio dos jovens, em seus grupos e 

atividades. 

O Sistema Preventivo se identifica com o espírito salesiano. É ao mesmo tempo, pedagogia, 

pastoral e espiritualidade. É a criação mais original de Dom Bosco, nome e sobrenome da 

educação Salesiana. Mas não é uma exclusividade. Outros orientadores, antes e em 

concomitância com Dom Bosco, já haviam divisado a preventividade como fulcro da 

educação, mas Dom Bosco deu-lhe alma, pôs-lhe dentro algo seu. 
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Segundo Paulo Freire “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão”. Diante dessa máxima, o SAICA Laura e Domingos, integra a 

pedagogia preventiva de Dom Bosco com a metodologia participativa de Paulo Freire, que se 

apoia, sobretudo, na possibilidade da transformação da realidade social e no reconhecimento 

da capacidade de mudança das pessoas e dos grupos sociais e destaca como ferramentas 

importantes odiálogo e a convivência. O diálogo entendido como fala e também como escuta, 

enfatizando que é preciso aprender a ouvir o outro e a respeitar a sua fala. Centrada nos 

princípios teóricos de construção do conhecimento: 

 No acolhido como sujeito de direitos, que expressa desejos e vontades e é produtor de 

conhecimento; 

 Na horizontalidade do processo educativo, baseada no “diálogo” entre diversos atores 

sociais; 

 Na equidade, considerando que as pessoas necessitam de níveis de atenção diversificados 

e, portanto, de investimentos diferenciados de recursos técnicos, profissionais e 

institucionais;  

 Na construção de conhecimentos e compreensões sobre a realidade social, em vez da 

mera “transmissão” do conhecimento científico; 

 Que o ser humano é por natureza um “ser inacabado”, pois está em constante processo de 

criação e recriação; portanto, as intervenções sociais são processuais.  

Alicerçada na filosofia da pedagogia preventiva de Dom Bosco e na metodologia participativa 

de Paulo Freire o SAICA Laura e Domingos acolhe crianças e adolescentes, e em conjunto 

(orientadores socioeducativos, crianças, adolescentes e equipe técnica) desenvolvem e 

estreitam os laços e os vínculos afetivos a fim de conhecer profundamente cada história de 

vida, e assim traçar novos planos e perspectivas de futuro. 

A AMAP investe em formação continuada para que a equipe de trabalho possa a cada dia 

exercitar o processo de AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO, de modo que as condições e os 

resultados dos trabalhos possam ser constantemente melhorados, refletindo em qualidade de 

vida e em relações de convívio e fortalecimento de vínculos entre os acolhidos, entre os 
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acolhidos e profissionais do SAICA, entre os acolhidos e seus familiares e entre os acolhidos 

e sua rede de convívio (escola, CCAs, NASPDs dentre outros).  

Os funcionários do SAICA Laura e Domingos são estimulados e orientados a participarem das 

ações e atividades de capacitação desenvolvidas pela Vara da Infância, CREAS, 

CPSE/SMADS e outras proporcionadas pelo Sistema de Garantia de Direitos e ou 

Universidades e Institutos que atuam na área da Infância e ou da Política de Assistência 

Social.  

É importante destacar que todos os profissionais do SAICA desde o gerente aos profissionais 

do operacional, participarão das horas técnicas, nas quais os temas a serem desenvolvidos 

priorizarão os princípios, as diretrizes e as orientações contidas nas normativas e políticas 

nacionais de Assistência Social, de Acolhimento Institucional, de Convivência Familiar e 

Comunitária, do SUAS, do ECA, bem como,  aspectos do desenvolvimento infanto-juvenil, 

para alinhamento conceitual, subsídios e parâmetros para uma ação mais qualificada junto as 

crianças e adolescentes e uma convivência mais adequada.  

As regras de convivência do SAICA Laura e Domingos serão construídas e serão mantidas 

por meio da realização de rodas de conversas e diálogos com os acolhidos e acolhidas. As 

atividades noturnas serão finalizadas com momentos de reflexão para nortear as ações 

futuras e com a participação de todos. Será constantemente dito e esclarecido a todos os 

acolhidos e acolhidas, assim como, para os profissionais, que cada um dos (as) profissionais 

e voluntários (as) que passarem pela casa, com suas funções especificas, exercerá a 

responsabilidade de serem EDUCADORES (AS).  

A Equipe Técnica junto a Gerência terá o importante papel de acompanhar e avaliar a 

qualidade dos serviços e apontar melhorias. O Quadro de atividades com horários para deixar 

todos cientes das atividades e momentos comuns, tais como: despertar; desjejum; saída para 

creches e escolas; atividades internas; saída para atividade externas manhã; lanche; 

atividades interna manhã; almoço; descanso; atividades na casa; saída para escola; saída 

para as atividades externas à tarde; hora do retorno; lanche; atividades na casa; Jantar; 

orientação e acompanhamento para os estudos; recreação noturna; roda de conversa diária 

noturna; hora do repouso e silêncio, está fixado em local comum a todos.  
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O grupo dos usuários/acolhidos pontuarão os horários favoráveis para o recolhimento e o 

despertar semanal, nos fins de semanas e vésperas de feriados. Ficará estipulado que os 

orientadores controlarão os horários dando oportunidade de assistirem filmes nos fins de 

semanas e ou feriados até mais tarde, podendo acordar mais tarde também e nos dias 

normais fica estipulado às 22:00 horas para repouso e as 6:00 da manhã para despertar. 

Salvo dias de consultas que poderão recolher-se mais cedo para não prejudicar o horário de 

despertar.  

As crianças e os adolescentes participarão de atividades que contemplarão sua formação 

integral nos campos da afetividade, da sexualidade, do respeito aos outros, de autoestima, de 

resiliência e o tema suporte para toda a vida: autonomia. Estas atividades serão propostas 

pela equipe técnica e orientadores socioeducativos, e também pela rede de proteção social. 

A garantia do respeito à privacidade, do tempo e liberdade de brincar, é outro fator 

importantíssimo, o Serviço por meio de seus orientadores realizará atividades 

socioeducativas, lúdicas e recreativas dirigidas. 

 Constantemente serão resgatados com os acolhidos os (pré) conceitos que eles 

possuem em relação à convivência, solidariedade e relacionamentos interpessoais.  Deverá 

ser discutido o cotidiano, levantar e passar o conteúdo discutido para elaboração de cartazes 

para consolidar os combinados em assembleia. Novos combinados serão firmados a partir de 

novas demandas e serão debatidos e avaliados em grupo. Mensalmente a equipe de 

orientadores socioeducativos se reunirá com a equipe técnica do SAICA e com os acolhidos 

para avaliação, manutenção e reformulação, dos combinados caso seja necessário. 

Os cuidados com os aspectos de saúde e a aprendizagem exigirão de nossa equipe de 

trabalho um grande esforço, pois várias de nossas crianças têm demandas muito especiais e 

peculiares. 

Os orientadores socioeducativos juntamente com a equipe técnica desenvolverão atividades 

internas e externas, conforme descrito abaixo: 
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Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

Com a perspectiva de aperfeiçoamento e aprimoramento do trabalho desenvolvido, e 

atendendo as Orientações Técnicas do CONANDA, serão realizados, periodicamente, 

estudos de caso com a participação da equipe técnica e de orientadores, para que se possa 

refletir sobre o atendimento e o trabalho desenvolvido com cada criança/adolescente e as 

principais dificuldades encontradas. Esses estudos servirão inclusive para planejamentos de 

intervenções que tenham como objetivo a melhoria do atendimento no serviço e da relação 

entre orientador e acolhido, bem como, a potencialização de aspectos favorecedores de seu 

processo de desenvolvimento, autoestima e autonomia. (Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes, Brasília, Junho, pag.48,2009).  

Outrossim, o Serviço realizará o monitoramento e avaliação por meio: 

 Declaração Mensal de Execução dos Serviços Socioassistenciais – DEMES 

 A avaliação será realizada em parceria com o CREAS, semestralmente, considerando os 

recursos existentes para atender a demanda, objetivo proposto e resultado alcançado, 

considerando o plano de trabalho. 

 Reuniões semanais com educadores e apoio por plantão. Reunião bimestral com a equipe 

completa e reunião semanal com a equipe técnica e gestão, considerando o plano de 

trabalho, os objetivos propostos e os resultados alcançados, tendo como indicadores a 

participação das crianças, adolescentes e familiares nas atividades propostas, 

encaminhamentos realizados e inserções concretizadas nos recursos existentes. 

 Avaliação do PIA junto às crianças e adolescentes e suas famílias envolvendo a equipe do 

projeto, além de discussões de caso com a supervisão técnica. 

 As reuniões serão registradas em livro Ata e assinadas pelos participantes. 

 O tempo de permanência no SAICA respeitará o principio da extrema provisoriedade, 

respeitando os parâmetros estabelecidos nas Orientações técnicas do CONADA.   
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Articulação com a rede para execução dos serviços, programas, projetos 
ou benefícios socioassistenciais 

 Cenha - Centro Nossa Senhora da Penha (Tatuapé)  

 Abads Associaçao Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social (Vl Guilherme) 

 CCA São Sebastião Vila Guilherme) 

 Escolas da Região 

 UBS Carandiru 

 CAPS Infantil II ( Vila Maria) 

 

Atividades 
 

Atividades Psico-Sócio-Pedagógicas 

 Acolher e orientar a criança e o adolescente que chegarem ao SAICA fazendo a sua 

adaptação junto ao grupo de crianças, adolescentes e a comunidade; 

 Sensibilizar e orientar às famílias de origem ou substituta, visando à garantia do direito a 

convivência familiar e comunitária das crianças/adolescentes acolhidas; 

 Propiciar cuidados básicos (banho, sono, alimentação, higiene pessoal); 

 Propiciar atividades sociopedagógicas que visem à autovalorização dos acolhidos; 

 Informar e sensibilizar a comunidade e a Rede de Serviços acerca da importância de sua 

participação no processo de inclusão social da criança/adolescente e seus familiares; 

 Ofertar atividades, escolarização e formação técnico-profissional; 

 Propiciar vínculos de confiança e aceitação entre acolhidos, orientadores socioeducativos, 

famílias e comunidade; 

 Propiciar a capacitação permanente dos orientadores acerca da rotina específica do SAICA 

e da Proposta Pedagógica do SAICA Laura e Domingos; 

 Inserir crianças e adolescentes acolhidos no SAICA, nos vários Serviçosofertados pela rede 

socioassistencial (Saúde, Assistência, Educação, Cultura e Lazer) dentre outras; 

 Realizar atividades de passeios nos parques, cinemas, teatros, lanchonetes, restaurantes, 

quadras, estádios, etc.  



 

                                            

Avenida Prestes Maia - 241 / Santa Ifigênia - São Paulo                             

27º Andar / Sala 2702 

amap@amapsocial.org.br / www.amapsocial.org.br 

(11) 3227-7924 / (11) 99648-6896 
 

23 

P
ag

e2
3

 

 Buscar atendimento médico, psicológico, odontológico, farmacêutico e tratamentos 

especializados, sempre que for necessário à criança e ao adolescente, inserindo-os 

preferencialmente na Rede Pública de atendimento; 

 Manter registro individual com dados informativos quanto ao motivo do acolhimento, 

histórico e dinâmica familiar (documentos pessoais originais, endereços, saúde e outros), 

em pastas denominadas prontuários, com identificação, organizados em arquivos 

adequados para subsidiar a equipe de trabalho; 

 Propiciar espiritualidade e assistência religiosa àqueles que desejarem respeitando suas 

crenças; 

 Oferecer atividades de lazer, cultura e esporte dentro e fora do SAICA; 

 Incluir nas atividades do dia-a-dia do SAICA, as crianças e os adolescentes considerando 

suas potencialidades, visando participação e sentimento de pertença; 

 Proceder ao estudo psicossocial, por meio da elaboração e acompanhamento do Plano 

Individualizado de Atendimento - PIA; 

 Dependendo do contexto familiar, encontro com a família para a elaboração conjunta do 

Plano Individualizado de Atendimento – PIA; 

 Acompanhar junto ao judiciário os encaminhamentos dados aos casos de crianças e 

adolescentes acolhidos; 

 Manter comunicação constante com a Vara da Infância e Juventude, por meio, de relatórios 

de acompanhamento, informando a evolução dos casos e a impossibilidade do reatamento 

de vínculo familiar para posteriores encaminhamentos, juntamente com o CREAS. 

 

Atividades Psicossociais 

As atividades psicossociais do SAICA serão planejadas a partir do conhecimento das 

necessidades, das subjetividades e potencialidades de cada acolhido, proporcionando às 

crianças e adolescentes, bem como às suas famílias, um aumento de autoestima, resiliência e 

autonomia, bem como, informações e acessos à rede de atenção do SUS, SUAS, da 

Educação, do Esporte, Cultura e Lazer, dentre outras. 
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Dentre as atividades a serem desenvolvidas por todos os profissionais do Serviço em 

conjunto sempre que possível com a família está o Plano Individual e Familiar de Atendimento 

das crianças e adolescentes acolhidos. Dentre os itens a serem contemplados estão: 

 Histórico da criança/adolescente e de sua família; 

 Registro da vida da criança/adolescente no período em que permaneceu acolhido; 

 Guarda de sua história pessoal e familiar e seus pertences; 

 Reconhecimento de aptidões (investimento) e desejos (sonhos); 

 Investimento educacional e profissionalizante; 

 Acompanhamento educacional e emocional; 

 Inserção e apoio específicos para superação de dificuldades físicas, motoras e emocionais; 

 Construção de uma rede social de apoio (amigos, parentes, padrinhos, referências fora do 

SAICA); 

 Escuta atenta e diálogos constantes; 

 Desenvolvimento da autonomia; 

 Investimento na autoestima (ensinar a dizer não); 

 Economia doméstica; 

 Participação comunitária (associações, grupos de jovens, clubes, entre outros); 

 Desenvolvimento de cidadania, perspectiva de futuro e responsabilidade social. 

 

  

Instalações utilizadas 
 

Trata-se de imóvel residencial inserido no bairro de Vila Guilherme, locado diretamente pela 

OSC, composto por: 

 04 dormitórios para crianças e adolescentes; 

 02 dormitórios para Bebês;  

 07 Banheiros; 

 01 sala para o gerente; 

 01 sala para técnicos; 

 01 sala para educadores;  
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 01 sala multi-uso; 

 01 biblioteca/sala de informática com 04 computadores disponíveis para uso dos acolhidos; 

 01 sala de estar e TV; 

 01 dispensa de alimentos;  

 01 dispensa de produto de limpeza e Higiene;  

 01 Refeitório;  

 01 cozinha;  

 01 lavanderia com máquinas de lavar roupas;  

 01 quintal descoberto; 

 01 quintal coberto. 

 

Recursos Humanos envolvidos 

 

 

QTD 

 

Função 

 

Formação Exigida 

 

Vínculo 

(*) 

Carga 

Horária 

(semanal) 

01 GERENTE Superior Completo CLT 40 horas 

01 Psicólogo Superior Psicologia CLT 40 horas 

01 Assistente Social Superior Serviço Social CLT 30 horas 

14 Orientador socioeducativo Médio completo CLT 40 Horas 

03 Auxiliar Serviços Gerais Ensino Fundamental CLT 40 Horas 

02 Coz\inheiras Ensino Médio CLT 40 Horas 

 

Detalhamento das atividades de capacitação dos trabalhadores 

A  AMAP investe em formação continuada para que a equipe de trabalho possa a cada dia 

exercitar o processo de AÇÃO – REFLEXÃO – AÇÃO, de modo que as condições e os 

resultados dos trabalhos possam ser constantemente melhorados, refletindo em qualidade de 

vida e em relações de convívio e fortalecimento de vínculos entre os acolhidos, entre os 
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acolhidos e profissionais do SAICA, entre os acolhidos e seus familiares e entre os acolhidos 

e sua rede de convívio (escola, CCAs, NASPDs dentre outros).  

Os funcionários do SAICA Laura e Domingos são estimulados e orientados a participarem das 

ações e atividades de capacitação desenvolvidas pela Vara da Infância, CREAS, 

CPSE/SMADS e outras proporcionadas pelo Sistema de Garantia de Direitos e ou 

Universidades e Institutos que atuam na área da Infância e ou da Política de Assistência 

Social.  

É importante destacar que todos os profissionais do SAICA desde o gerente aos profissionais 

do operacional, participarão das horas técnicas, nas quais os temas a serem desenvolvidos 

priorizarão os princípios, as diretrizes e as orientações contidas nas normativas e políticas 

nacionais de Assistência Social, de Acolhimento Institucional, de Convivência Familiar e 

Comunitária, do SUAS, do ECA, bem como,  aspectos do desenvolvimento infanto-juvenil, 

para alinhamento conceitual, subsídios e parâmetros para uma ação mais qualificada junto as 

crianças e adolescentes e uma convivência mais adequada. 

Capacitação em 2017 com a participação dos funcionários 

 Os princípios da Proteção Integral 

 Foco no exercício do papel profissional no SAICA (gerente, técnico, orientador 

socioeducativo e operacional), 

 Violências 

 Elaboração do PPP (Plano Político Pedagógico) 

 Elaboração do PPA (pequeno Plano de Ação) 

 História pessoal e profissional – Integração entre as equipes e Pequeno plano de ação. 

 Reflexão sobre como potencializar o trabalho dos Orientadores 

 O papel do SAICA na visão dos profissionais que atuam no Serviço de Acolhimento 

 Introdução aos aspectos legais: CF88, LOAS, Normas Técnicas de Acolhimento e 

resoluções municipais. 

 Avaliação de 2017 
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Atendidos 
 

ATENDIDOS 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Saica Laura e Domingos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL DE ATENDIDOS 240 

 
 

Recursos financeiros aplicados 

 

Pessoa Jurídica: 10% Pessoa Física: 5% Verbas Públicas: 85% 
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Serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais  
 

Projeto Social Novos Rumos  

End:  Rua Contos Azuis, 100 Jd Panorama  CEP 05670-110 

Fone: 3227-7924  email: amap@amapsocial.org.br 

SAS de Referência: Butantã 

 

Público alvo  
 Crianças, adolescentes, jovens e adultos moradores da favela do Jardim Panorama. 

 

Objetivo 
Fortalecer a função protetiva da família, prevenindo a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso 

e usufruto de direitos e contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida.  

  

    Objetivos específicos Resultados obtidos 

Promover a inserção digital para 

crianças, adolescentes e jovens 

50% do objetivos atingido 

Através de jogos educativos 

conseguimos apresentar o mundo 

digital para as crinaças. 

 Não conseguimos mostrar as 

facilidades das redes sociais, pois não 

chega internet na comunidade  

Promover oficinas socioeducativas 

para as crianças: artesanato, 

capoeira, escolinha de futebol 

100% do objetivo alcançado, as oficinas 

foram realizadas semanalmente. 



 

                                            

Avenida Prestes Maia - 241 / Santa Ifigênia - São Paulo                             

27º Andar / Sala 2702 

amap@amapsocial.org.br / www.amapsocial.org.br 

(11) 3227-7924 / (11) 99648-6896 
 

29 

P
ag

e2
9

 

Promover oficina de reforço escolar Objetivo não foi alcançado: não 

conseguimos selar parceria com 

voluntario de pedagogia e ou professor 

para essa oficina 

Promover o acesso à leitura aos 

moradores através da biblioteca 

comunitária 

100% Objetivo alcançado com as 

crianças, pois foram realizadas varias 

oficinas de leitura 

Identificar demandas de famílias e 

pessoas para o acesso a benefícios, 

programas de transferência de renda 

e inserção na rede de proteção social 

Objetivo não alcançado, dependemos 

da parceria com a UBS para facilitar o 

acesso às famílias e aos benefícios 

Prevenir agravos que possam 

desencadear rompimento de 

vínculos familiares e sociais 

 

80% do objetivo alcançado, pois foram 

realizadas rodas de conversas com 

crianças e pais e notamos uma grande 

melhora nos relacionamentos 

Fomentar projetos de inclusão 

produtiva e de desenvolvimento local 

Objetivo não alcançado pois não 

conseguimos fazer com que as 

lideranças da favela se engajassem no 

objetivo 

Promover o atendimento 

Odontológico para as crianças e 

toda comunidade proporcionando 

melhoria na qualidade de vida, 

resgatando sorrisos e a auto 

estima.  

100% do obejtivo alcançado. Os 

atendimentos foram realizados nas 

quintas feiras e aos sábados 
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Profissionalizar jovens e adultos 50% do objetivo alcançado, pois vários 

jovens foram encaminhados para 

cursos profissionalizantes em ONGs 

parceiras 

 

 

Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo 
a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas 
 

 Ação e acolhida: Abordagem inicial que deve favorecer a construção do vinculo de 

confiança como o objetivo de garantir a continuidade do processo de acompanhamento. 

 

 Diagnostico da situação: Diagnostico de caráter investigativo e elucidativo da situação para 

resolutividade das demandas apresentadas. 

 

 Plano de atendimento: Planejamento das ações através da participação dos atores 

envolvidos estabelecendo metas e estratégicas pactuando responsabilidades e 

compromissos, fortalecendo o protagonismo dos atendidos 

 

 

Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

A AMAP apresentará relatório mensal demonstrando o atendimento prestado, com os 

aspectos quantitativos e qualitativos, considerados, respectivamente, a capacidade e o 

número de beneficiários. 

 Ficha de Inscrição – Dados de identificação do usuário e/ou famílias atendidas, cadastro, 

desligamento do serviço, composição familiar e demandas apresentadas; 

 Controle de frequência – Instrumental de controle de frequência mensal dos atendidos 

e/ou famílias, sendo auferida pelas oficinas. 

 Cronograma Semanal de Atividades – Quadro das atividades socioeducativas desenvolvidas 

na semana com os usuários e/ou as famílias contendo: dia da semana, grupo participante, 
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horário e tipo de atividade; 

 Relatório Mensal de Atividades – Resumo qualitativo das atividades socioeducativas internas 

e externas com os atendidos e/ou famílias. 

 

Articulação com a rede para execução dos serviços, programas, projetos 
ou benefícios socioassistenciais 

 Universidade Anhanguera  

 

Atividades 
 
 

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA SABADO 

MANHÃ Oficina de 

contação de 

historia 

Oficina de 

Brincadeira

de criança  

Oficina de 

artesanato 

Atendimento 

odontológico 

para a 

comunidade 

Oficina 

digital 

Artesanato 

MANHÃ lanche lanche lanche lanche lanche lanche 

TARDE Oficina de 

Futebol 

Oficina de 

capoeira 

Oficina de 

artesanato 

Oficina de 

Capoeira 

Oficina 

de 

Futebol 

 

TARDE lanche lanche lanche lanche lanche)  

 

 Arrecadação e distribuição de Material Escolar  

 Arrecadação e distribuição de Leite e roupas de recém nascido 

 Festa do Dia das mães 

 Passeio ao Teatro Alfa  
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Instalações utilizadas 
 

Trata-se de imóvel pertencente a comunidade do jardim Panorama. 

 01 almoxarifado 

 03 banheiros 

 01 biblioteca  

 01 brinquedoteca 

 01 copa/cozinha 

 01 sala multiuso 

 01 gabinete odontológico 

 

Recursos Humanos envolvidos 

 

 

QTD 

 

Função 

 

 Formação Exigida  

 

Vínculo (*) 

Carga Horária 

(semanal) 

01 Gerente Superior   Completo CLT 10 horas 

02 Orientador socioeducativo Médio Completo CLT 40 horas 

01 Dentista Superior Completo Prestador Serviço 04 horas 

03 Oficineiros Médio Completo RPA 04 horas 
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Atendidos 
 

RESUMO DOS ATENDIMENTOS 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Atividades Diversas / Informatica - Crianças                     50 50 

Atividades Diversas - Informatica Adultos             12     68 8   

Atividades Diversas / Cinema  / Desenho Livre 
Crianças 32 33 23 41 18 13 22 25 18 23 50 50 

Biblioteca crianças 45 35 33 19 22           50 50 

Oficina de Artesanato Crianças                     50 50 

Consultorio odontologico - Criancas   12 11 10 14 6             

Consultorio odontologico - Adultos   10 10 12 10 8             

Oficina de Futebol/Tenis                     30 30 

Atividades Externas / passeios             35     100     

Festa de Natal                       430 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 77 90 77 82 64 27 69 25 18 191 238 660 

 

 

 

Recursos financeiros aplicados 

 

Pessoa Jurídica: 80% Pessoa Física: 20% Verbas Públicas: 0% 
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Serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais  
 

Projeto Brincadeira de Criança  

End 1: Rua Contos Azuis, 100 Jd Panorama  CEP 05670-110 (março à maio) 

End 2:  Rua Coliseu, 37 - Vila Olimpia  (travessa da Av Funchal) (a partir de junho) 

Fone: 3227-7924  email: amap@amapsocial.org.br  

Período 

Inicio Março de 2017 e térmimo em Maio de 2018 

 
Público alvo  

80 Crianças e adolescentes moradoras na comunidade 

 

Justificativa  

O projeto BRINCADEIRAS DE CRIANÇA, nasce a partir da realidade das crianças e 

adolescentes da comunidade do Jardim Panorama. A principal meta do projeto é resgatar 

junto à 80 crianças da comunidade,  as brincadeiras de crianças desconhecidas e esquecidas 

no tempo. 

As crianças da comunidade não brincam e nem participam das brincadeiras devido à falta de 

brinquedos, iniciativas de outras crianças ou incentivos dos pais, com isso depois de 

frequentarem a escola acabam assumindo tarefas domésticas ou ficam perambulando pelas 

vielas das comunidades periféricas, com isso acabam se envolvendo no tráfico ou 

prostituição. Neste cotidiano as crianças adquirem comportamentos de adulto precocemente 

tanto sexual como social. 

O projeto vem ao encontro desta realidade com a proposta do resgate das brincadeiras, 

objetivando a construção do diálogo, trabalho em equipe, incentivo à criatividade e 

convivência social. 

Iniciamos o Projeto na comunidade do Jardim Panorama, onde funcionou até o mês de Maio, 

mas devido há impossibilidade de utilizar o espaço físico da comunidade, pois houve nesse 
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período a decomposição do presidente da União de Moradores, Rodrigo de Oliveira, e a 

AMAP passou a ser pressionada a não utilizar mais o  Centro Comunitário e encerrar os 

atendimentes. Diante dessa dificuldade imposta por pessoas de facção criminosa,  optou-se 

por dar continuidade no projeto em outra comunidade. Em contato com a comunidade do 

Coliseu, os representantes da mesma mostraram-se abertos a receber a instituição e seu 

projeto. Então retomamos o projeto Brincadeira de Criança na comunidade do Coliseu. 

 

Objetivo 

Criar um ambiente propicio e harmonizador para que as crianças e adolescentes possam 

expressar através das brincadeiras os sentimentos de amor, paz, conflitos e sobretudo buscar 

melhoria na qualidade de vida. 

 Objetivo s Específicos 

 Promover o convívio social com interação e entretenimento; 

 Assegurar a construção do conhecimento cultural através das oficinas lúdico pedagógicas; 

 Promover o bem de todos a fim de erradicar o sofrimento e o medo das crianças devido a 

convivência em uma comunidade com alta vulnerabilidade; 

 Proporcionar a ampliação do conhecimento e horizontes culturais e sociais, enriquecendo a 

vida comunitária. 

 
Metodologia a ser desenvolvida na acolhida e no trabalho social de modo 
a evidenciar as estratégias de atuação para alcance das metas 
 

A metodologia é proporcionar atividades que levem a criança e o adolescente a participar 

como interlocutor em situações dialógicas, contribuindo assim, tanto para a elaboração de 

seus conteúdos internos, quanto para o aprimoramento da sua capacidade.  

O trabalho será desenvolvido todos os dias da semana nos períodos da manhã e tarde. Cada 

período comportará um grupo de 40 crianças e adolescentes. 

As oficinas acontecerão de forma lúdica, sempre obedecendo a interação, criatividade e 

conhecimento dos adolescentes através do diálogo, interação e protagonismo, possibilitando 

o desenvolvimento de suas habilidades artísticas e culturais. 
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O grupo contará com o apoio de profissionais capacitados para o desenvolvimento das 

atividades diárias. 

As oficinas serão desenvolvidas em ambiente que proporcione a aprendizagem, diálogo e 

criatividade. Para o desenvolvimento das oficinas serão utilizados materiais pedagógicos 

pertinente para cada oficina. 

Entre as brincadeiras, vale ressaltar o resgate das esquecidas no tempo como: pião, bolinhas 

de gude, passar anel, brincadeiras de roda, bamboles, pula corda, entre outras. 

Todos os usuários do projeto receberão lanches todos os dias em todas as atividades. 

Resultados Obtidos 

 Melhoria no relacionamento comunitário, interpessoal, social e familiar.  

 Maior desempenho, resgate da auto estima e melhorias nas atividades realizadas nas 

unidades escolares e na instituição. 

 Diminuição da violência infanto-juvenil, ocasionada pelo ingresso precoce no mundo das 

drogas e prostituição. 

 Interações e construção de conhecimentos significativos, com atividades que levem a 

criança a participar como interlocutor em situações dialógicas contribuindo assim, tanto 

para a elaboração de seus conteúdos internos quanto o aprimoramento da sua convivência 

social; 

 Assegurar a possibilidade do educando a viver um processo rico em interações e 

construção de significativo através da brincadeira simbólica transformando e reproduzindo 

as atitudes em relações presente no seu meio ambiente e lidando com conflitos e criando 

soluções. 

 Promover o bem de todos a fim de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais, 

sem  preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de descriminação 

com reuniões periódicas e necessárias com pais ou responsáveis para soluções e 

encaminhamentos necessários; 

 Construir uma sociedade livre, justa e solidária pautadas por uma educação que apresente 

a construção da autonomia, inclusão e pelo respeito a diversidade proporcionando ações 

de integração e interação social, com palestras, gincanas, visitas, oficinas temáticas, 



 

                                            

Avenida Prestes Maia - 241 / Santa Ifigênia - São Paulo                             

27º Andar / Sala 2702 

amap@amapsocial.org.br / www.amapsocial.org.br 

(11) 3227-7924 / (11) 99648-6896 
 

37 

P
ag

e3
7

 

atividades externas em ambientes culturais e projeção de filmes visando os objetivos acima.  

 
Forma de monitoramento e avaliação dos resultados 

 

Resultado(s) Indicadores 

qualitativos 

Indicadores 

quantitativos 

Meios de Verificação 

 

 

Melhoria na 

socialização  

Consciência de 

convívio social e 

familiar 

Participação nas 

atividades esportivas, 

culturais e artísticas. 

Assiduidade em 

tarefas familiares, 

escolas e na 

instituição que está 

inserido. 

Ampliação dos 

horizontes 

culturais e 

artísticas  

Conscientização das 

questões sociais e 

discernimento das 

ideias 

Capacidade de expor 

seus pensamentos 

diante ao diálogo 

Melhoria no convívio 

social e visão crítica 

da realidade  

Melhoria no 

rendimento escolar 

com predisposição 

na aquisição de 

novos 

conhecimentos  

Capacidade de 

desempenhar 

atividades propostas 

frente a situações 

problema. 

Prazer em realizar 

tarefas ampliando seu 

desempenho afim de 

auto realização 

Nas atividades  

realizadas 

 

Atividades 
 

 Atividades Recreativas e atividades orientadas para escrita e leitura e brincadeiras 

orientadas. Reunião com os pais. 

 Visita ao projeto CATA VENTO e atividades orientadas para leitura. Oficinas de pintura 

em tela e oficina de prática esportiva. 

 Olimpíadas Aprendendo a Aprender Brincando  - jogos cooperativos, festival de poesias 
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 Eu vivo em Sociedade: Palestra sobre Bulling ou crise de valores. Atividades 

elaboradas visando o respeito ao outro e a si mesmo / Atividade de oficina de 

brincadeiras de criança 

 Eu tenho uma família. Constuindo Casinha de boneca (oficina de artesanato). 

Atividades recreativas e atividades orientadas de leitura e brincadeiras de criança. 

 Apresentação Literária: Sarau – com participação dos familiares para incentivar a leitura 

em família, atividades lúdicas e oficinas de brincadeiras de criança. 

 Visita ao Jardim Zoológico. Atividades orientadas para leitura e oficina lúdica de teatro. 

Oficina esportiva e brincadeiras de criança. 

 Atividades orientadas leitura, oficinas lúdicas e oficina esportiva, brincadeiras de 

criança, com oficinas lúdicas de culinária. 

 Campeonato de pião, brincadeiras na quadra esportiva com carrinhos confeccionados 

em artesanato. 

 Atividades Recreativas e atividades orientadas de leitura. Visita ao Parque Vila Lobos – 

gincana de com oficinas de brincadeiras. 

 Festa de encerramento do ano com a presença dos familiares. Atividades Recreativas e 

atividades orientadas de leitura, atividades lúdicas de brincadeiras de criança. 

 Oficinas de confecção de brinquedos e atividades orientadas para a leitura. Oficinas 

lúdicas de brincadeira de criança 

    

Instalações utilizadas 
 

Utilização do espáço físico da comunidade (01 sala de atividades) 

 

Recursos Humanos envolvidos 
 

QTD Função Formação Exigida Vínculo (*) Carga Horária 

01 Coordenador Superior  completo CLT 220hs mês 

01 Oficineiro de teatro Ensino médio Autonomo 16hs mês 

01 Oficineiro contador de história Ensino médio Autonomo 16hs mês 

01 Oficineiro brincadeiras/artesanato Ensino médio Autonomo 16hs mês 

01 Orientador socioeducativo Ensino médio CLT 220hs mês 
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Atendidos 
 

RESUMO DOS ATENDIDOS 2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Brincadeira de Criança     80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 

TOTAL DE ATENDIDOS 800 

 
 

Recursos financeiros aplicados 

 

Pessoa Jurídica: 10% Pessoa Física: 5% Verbas Públicas: 85% 

 

 

 

 

 

 

 

Total geral de atendidos em 2017 - GRATUITAMENTE 

 

ATENDIDOS 2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

NPJ – Zaki Narchi 354 358 367 348 367 374 378 156 164 171 179 155 

Saica Laura e Domingos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Projeto Social Novos Rumos 77 90 77 82 64 27 69 25 18 191 238 660 

Brincadeira de Criança 0 0 80  80 80 80 80 80 80 80 80 80 

TOTAL 5.949 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


