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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ANO 2019 

 
 

O Superintendente da Associação Municipal de Apoio 
Comunitário – AMAC, Sr. Alexandre Oliveira Andrade, nomeado por intermédio 
da portaria nº 32/2018, datada de 24 de abril de 2018, com efeitos retroativos a 
09 de abril de 2018, em acatamentos aos ditames do art. 17, alíneas “k” e “l” do 
Estatuto Social da Associação, apresenta o relatório sobre o desenvolvimento 
das atividades e os principais fatos administrativos do exercício do ano de 
2019.  

 
Esse relatório tem por objetivo reforçar o cumprimento das 

metas estatutárias, bem como dar visibilidade e apontar subsídios para o 
exercício do controle social, presentes na Missão Institucional da AMAC. 

 
Cabe “a initio” ressaltar, que a Associação Municipal de Apoio 

Comunitário – AMAC vem passando por inúmeras transformações/adaptações 

nos últimos anos, sendo que, em 2019, o grande marco está relacionado a 

definição, da natureza jurídica privada da Associação, por intermédio da 

assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, assinado em 28 de 

novembro de 2019, pela AMAC, Município, Ministério Público do Trabalho - 

MPT, Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPE e SINSERPU. 

Com o advento do supracitado TAC a AMAC deverá realizar o 

desligamento de todos os seus funcionários, em 120 dias, observando-se os 

princípios expressos na Súmula 363 do TST, com o pagamento de saldo de 

salário, férias vencidas e liberação do FGTS. 

Assinamos, também, um acordo coletivo com o SINSERPU, 

onde definiu os cargos, atribuições e quantitativos, onde a AMAC, após realizar 

o desligamento de seus funcionários, deverá ficar com um quantitativo total de 

936 funcionários. 

Tanto os serviços assistenciais executados pela AMAC, quanto 
os serviços de creches estão, desde janeiro de 2018, sendo executados com 
base na Lei 13.019/2014, situação que vem causando inúmeras adaptações 
para a Associação, inclusive com o desligamento de vários funcionários. 

 
Temos enfrentado inúmeras dificuldades nas prestações de 

contas dos Termos de Colaboração, situação a qual somente poderá ser 
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sanada com o aporte de recursos do Município, advindos do cumprimento dos 

preceitos da Lei Municipal n. 13.984/2019. 

O ano de 2019 foi de imensos desafios institucionais para 
todos os funcionários da Associação Municipal de Apoio Comunitário, AMAC, 
diante da necessidade de uma adequação quanto a execução dos serviços. 
Neste período, a atual gestão da AMAC se dedicou a promover uma 
reorganização institucional da Associação que terá continuidade em 2020. 
Diversas diretrizes foram retomadas ou criadas visando, sempre, a melhoria na 
qualidade dos serviços prestados. 

 
Para 2020 o foco continua sendo o fortalecimento institucional, 

com investimentos na comunicação interna, na política de recursos humanos e 
na captação de novos parceiros e recursos, onde ressaltamos que temos a 
pretensão de realizar novas mudanças dos locais de execução dos serviços, 
sempre buscando adequações necessárias à Legislação, bem como atender 
melhor os nossos usuários. 

 
Ressaltamos, abaixo, a forma, quantitativos na execução dos 

serviços assistenciais e de creche:  

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV 

Público alvo: Os ciclos contemplados no SCFV executado pela AMAC são: 
Crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 14 anos; Adolescentes e jovens de 15 
a 17 anos; Pessoa Idosa 

Atividade 1:  

Trabalho com famílias 

Objetivos da atividade:  

Os encontros com os familiares/responsáveis vem com objetivo de propiciar a 
problematização e reflexão crítica das situações vividas em seu território. O fomento 
é de possibilitar o entendimento de que as situações conflitantes vivenciados 
particularmente e/ou coletivamente atingem outros indivíduos e outros familiares. 
Desta forma, é necessário identificar que os desentendimentos/ não cumprimento de 
acordos acontece nos diversos espaços aos quais convivemos e reconhecer nas 
experiências relatadas alternativas para seu enfrentamento. 

Com isto, buscaremos proporcionar espaços de convívio familiar e comunitário e o 

desenvolvimento de relações de afetividade e sociabilidade, desenvolvendo 



 

 

3 

 

sentimento de pertença e de identidade, além de empoderar as famílias através do 

seu envolvimento nos encontros, melhorando sua ap Periodicidade da atividade 1:  

Número de inscritos ao longo do ano na atividade: Média de 360 famílias 
participantes dos encontros. 

Atividade 2:  

Grupos de convívio e fortalecimento de vínculos (Encontro /Oficinas de movimento e 
cultura, norteadas pelo guia de atividades e proposta pedagógica do SCFV.) 

Objetivos da atividade 2:  

As oficinas/ encontros funcionam como um meio para alcançar o desenvolvimento 
físico, cognitivo, emocional e social dos usuários. Utilizando de várias linguagens 
para que o educando possa: 

 Vivenciar atividades de artes, cultura, capoeira, recreação e esporte; 

 Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades dos usuários; 

 Oportunizar que os usuários desenvolvam suas capacidades físicas, 
intelectuais e emocionais; 

 Vivenciar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e 
o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito 
mútuo; 

 Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural  

 Desenvolver potencialidades, habilidades e talentos das crianças e 
adolescentes; 

 Propiciar a formação cidadã e o protagonismo infanto- juvenil; 

 Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão crítica da realidade social; 

 Fortalecer a interação entre crianças de diversos ciclos etários com trocas de 
experiências intergeracionais; 

 Resgatar brincadeiras e promover vivências lúdicas; 

 Desenvolver as habilidades sociais educativas (empatia, assertividade, 
autocontrole e expressividade emocional, solução de problemas 
interpessoais, fazer amizades, civilidade, habilidades sociais acadêmicas) 
buscando facilitar a convivência social e comunitária; 

 Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de 
cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e 
competências específicas básicas.  

 Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional; 

 Promover o interesse pelo estudo; 
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Periodicidade da atividade 2: Atendimento diário, de segunda-feira a sexta-
feira, nos turnos manhã e tarde. 

Avaliação da atividade 2:  

 

 Os educadores sociais realizam ao final de cada mês uma avaliação junto a 
todos os usuários para perceberem sua satisfação e obterem sugestões e 
observações pertinentes. Além de efetuarem uma autoavaliação do serviço 
por eles prestados e receberem do técnico de referência e coordenador da 
unidade as orientações pertinentes. 

 O técnico e coordenador realizam, ao final de cada percurso, avaliação junto 
aos usuários onde se avalia efetivação e qualidade das atividades oferecidas.  

 Ao final de cada ano as famílias realizaram avaliação do serviço, apontando 
sua satisfação com as atividades desenvolvidas e dando sugestões para o 
ano seguinte. 

 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: 4555 inscritos/ano 

Atividade 3:  

Informação, comunicação e defesa de direitos (Roda de Conversa, Plenárias, 
Encontro e Prosa, dentre outras) 

Objetivos da atividade 3:  

Momento mediado pelo coordenador e técnico de referência, buscando: 

 Desenvolver conteúdos pertinentes aos temas e assuntos trabalhados na 
unidade (habilidades sociais, temas transversais, regras de convivência e 
demandas dos usuários) 

 Criar espaço para discussão de demandas espontâneas e inesperadas 
oriundas da unidade, dos usuários, dos pais e da comunidade.  

 Incentivar a participação, o desenvolvimento do senso crítico e o exercício da 
cidadania; 

 Apresentação do plano de ação mensal;  

 Possibilitar que os usuários avaliem as atividades desenvolvidas no Percurso 
anterior. 

Periodicidade da atividade 3: Mensal 

Avaliação da atividade 3:  
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O usuário participa de avaliação através de formulário próprio, através da caixa de 
sugestões e rodas de conversa. Momento importantíssimo para efetivação da 
participação do usuário na elaboração do planejamento das Atividades da Unidade. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3: 4555 inscritos/ano 

Atividade 4:  

Projeto de Vida 

Objetivos da atividade 4: 

Objetivos: 

Objetivo geral: Possibilitar aos adolescentes o desenvolvimento das competências: 
pessoal (aprender a ser), social (aprender a conviver), produtiva (aprender a fazer), 
cognitiva (aprender a aprender) para um processo de crescimento pessoal e social. 

Objetivo específico: 

* Estimular o pensamento crítico dos usuários com relação às questões referentes à 
adolescência e promoveram o protagonismo juvenil; 

* Desenvolver as potencialidades nos jovens, sendo estes vistos pelo que são, 
sabem, sentem, pensam, sonham e se relacionam; 

* Construir competências que tornem duradouras as ações empreendidas; 

* Empoderar os jovens para decidirem sobre seu futuro através de conhecimento, 
reflexão, 

diálogo, criatividade e catividade; 

* Promover a cidadania e participação; 

* Desenvolver valores, sentimentos e potencialidades; 

* Apresentar possibilidades e caminhos; 

* Fortalecer vínculos familiares e sociais 

Periodicidade da atividade 4: 08 encontros durante o ano 
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Avaliação da atividade 4: 

Ao final do projeto foi realizada avaliação individual com todos os adolescentes que 
participaram do mesmo, onde estes avaliaram pontos positivos e negativos do 
projeto e fizeram observações que acharam pertinentes. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4: 408 adolescentes participaram 

do Projeto no SCFV / AMAC/ Nos 11 blocos. 

Atividade 5:  

 

Eixo norteador do Serviço (Percurso, temas transversais, habilidades sociais) 

Objetivos da atividade 5:  

 O SCFV é estruturado, planejamento e desenvolvimento de acordo com eixos 
norteadores direcionados pelo MDSA, que são organizados em 3 ciclos 
durante o ano.  

 Os eixos são compostos por percursos, temas transversais e habilidades 
sociais que norteiam as atividades socioculturais e esportivas e direcionam os 
encontros para que sua execução esteja de acordo com os objetivos e 
estratégias das ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, pautados na 
defesa e afirmação de direitos. 

Periodicidade da atividade 5: Mensal 

Avaliação da atividade 5:  

O usuário participa de avaliação através de formulário próprio 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4: 4555 inscritos/ano 

Atividade 6: 

Oficina Pensando em Família no CCI 

Objetivos 6: 

Possibilitar o diálogo e a reflexão dos usuários e familiares sobre os desafios da 

convivência familiar, buscando identificar os dificultadores e facilitadores das 

relações que se estabelecem neste contexto; bem como a função protetiva da família 

e as contribuições da pessoa idosa para a dinâmica familiar. 



 

 

7 

 

Periodicidade da atividade 6: Foram realizados 3 encontros de famílias desenvolvido 
ao longo do ano, além de realização de eventos com participação familiar e 
atendimentos individuais aos responsáveis sempre que houve necessidade. 

 

Avaliação da atividade 6: Ao final de cada encontro a família avaliou o encontro e 
temas abordados. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade: Cerca de 50% das famílias 
participaram ao longo de 2019. 

Atividade 7: Capacitação 

Objetivos da atividade 7:  

 Desenvolver nos funcionários/ educadores sociais a motivação e a 
importância da valorização de si e do grupo com a finalidade de construir 
relações saudáveis tanto entre a equipe quanto entre estes e os usuários; 

 Oportunizar aos funcionários/ educadores sociais discussão de conteúdos 
que facilitem a construção e o desenvolvimento das propostas de educação 
social em seus distintos âmbitos de ação e de intervenção; 

 Contribuir com a prática pedagógica numa perspectiva de educação 
emancipadora, e ampliar o repertório dos funcionários/ educadores sociais 
que atuam no SCFV; 

 Contribuir para que funcionários/ educadores sociais construam e tenham 
acesso a práticas criativas que enriqueçam a ação socioeducativa, 
identificando um caminho prazeroso para a descoberta de novos caminhos e 
alternativas; 

 Facilitar aos funcionários/ educadores sociais a atuação como um agente de 
transformação junto aos usuários; 

 Orientar para melhoria na organização, estruturação, prestação de contas e 
segurança no ambiente de trabalho. 

Periodicidade da atividade 7: 

Ao longo do ano, de acordo com demanda; 

Avaliação da atividade 7: Ao final de cada capacitação foi realizada avaliação dos 
temas abordados, metodologia e desenvolvimento da ação, em formulário próprio 
com assinatura dos presentes. 

Número de funcionários inscritos ao longo do ano na atividade: 117 funcionários no 
ano de 2019. 

Número de capacitações:  
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02 capacitações para cozinheiros em julho e dezembro; 

08 capacitações para coordenador – Censo SUAS, SISC, Otimização dos processos 
do serviço, CAD único, Público prioritário, Gestão; Zapeando a Adolescência 

01 capacitação para funcionários CIPA; 

20 Formação em serviço – encontros mensais com educadores sociais. 

Treinamento introdutório para funcionários novatos (de acordo com as contratações) 

 

ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Endereço do serviço Área de Abrangência territorial 

Unidade 1  

Curumim Barreira do Triunfo – Av. Juscelino 

Kubitscheck nº 10.000 – Barreira do Triunfo – JF/MG, 

CEP: 36.092-235 TEL: 3690-7887 

Barreira do Triunfo e entorno(Novo 

Triunfo, Náutico, Parque das Águas, 

Miguel Marinho). 

Unidade 2 

Curumim Santa Luzia – Av. Ibitiguaia, nº 1.240 – 

Santa Luzia – JF/MG, CEP: 36.031-000 TEL: 3690-

7538 

Arco Iris, Bela Aurora, Cidade Nova, 

Cruzeiro do Sul, Estrela Sul, Graminha, 

Ipiranga, Jardim de Ala, Jardim Gaúcho, 

Previdênciários, Sagrado Coração de 

Jesus, Salvaterra, Santa Efigênia, Santa 

Luzia, São Geraldo, Teixeiras, Vale 

Verde. 

Unidade 3: Curumim Igrejinha – Rua A, nº 173. B. 

Igrejinha - CEP: 36.091-236 TEL: 3690-8639 
Igrejinha e Cachoeira.  

Unidade 4 

Curumim São Benedito – Rua Noemia Ezidia dos 

Santos, 282 – São Benedito – JF/MG 

CEP: 36.061-250 TEL: 3690-7585 

São Benedito, Vila Alpina, Bonsucesso, 

Guajajara, Parque ABC, Santa Cândida, 

São Bernardo, Santos Anjos, Alto 

Grajaú, Grajaú, Vitorino, Jardim do Sol, 

Bosque dos Pinheiros, Aracy 

Unidade 5 

Curumim São Pedro – Rua Sady Monteiro Boechat 

São Pedro, Nossa Senhora de Fátima, 

Nova Germânia, Morada do Serro, 
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s/nº – São Pedro – JF/MG 

CEP: 36.037-350 TEL:3690- 7717 

Jardim Casablanca, Caiçaras, Borboleta, 

Santos Dumont 

Unidade 6 

Curumim Vila Olavo Costa – Rua da Esperança, nº 

69 – Vila Olavo Costa – JF/MG 

CEP: 36.021-130 TEL: 3690-7324 

Vila Olavo Costa, Furtado de Menezes, 

Vila Ozanam, Vila Ideal, Solidariedade 

Unidade 7 

Curumim Santa Maria – Rua Venina Rocha de 

Almeida, s/nº – B. Jóquei Clube – JF/MG 

CEP: 36.083-640 TEL: 3690-8337 

Jóquei Clube I e II, Jardim Natal, 

Barbosa Lage 

Unidade 8 

Curumim Vila Esperança – Rua 05 de Agosto, 79- 

Vila Esperança II – JF/MG 

CEP: 36.090-710 TEL: 3690-7542 

Vila Esperança II, Benfica 

Unidade 9 

Centro de Convivência do Idoso – Rua Espírito 

Santo, 456 – Centro – JF/MG 

CEP: 36.020-000 TEL: 3690-8336 

Todas as Regiões de abrangência dos 

CRAS. 

Unidade 10 

Centro de Convivência do Adolescente – Rua 

Espírito Santo, 456 – Centro – JF/MG, CEP: 36.020-

000 TEL: 3690-8336 

Todas as Regiões de abrangência dos 

CRAS. 

Unidade 11 

AABB Comunidade – Av. Doutor Deusdedith Salgado 

Região de abrangência do CRAS Sul. 

 

tel:3690-
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nº 1690 – Cascatinha – JF/MG 

CEP: 36.033-00 TEL: 3237-1810 

 

ARTICULAÇÃO DA ENTIDADE COM A REDE 

SOCIOASSISTENCIAL/ORGANIZAÇÕES/ENTIDADES AFINS 

(relatar qual a entidade/tipo de articulação e se possível quantificação desta ação) 

Entidades  Tipo de articulação Quantificação  

CRAS Estudo de caso, reuniões de 

rede, encaminhamentos, 

eventos 

1180 

CREAS Estudo de caso, reuniões de 

rede, encaminhamentos, 

eventos 

150 

ESCOLAS  Reuniões de rede e eventos 48 

UBS Reuniões de rede e eventos 30 

CONSELHO TUTELAR Estudo de caso, reuniões de 

rede, encaminhamentos 

04 

VARA DA INFÂNCIA E 

JUVENTUDE 

Estudo de caso, reuniões de 

rede, encaminhamentos 

06 

ENTIDADES AFINS Encaminhamentos, parcerias, 

reuniões de rede 

88 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO 

OFERTA: 

1. Os usuários participaram de forma efetiva na construção mensal das 

atividades realizadas em 2019, através de rodas de conversa/plenárias e as 

famílias participaram através das reuniões e atendimentos individuais;  

2. Avaliação – A avaliação deve ser entendida como um conjunto de ações que 

nos levam a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas em cada 

oficina e ajustar a prática às necessidades apresentadas pelos usuários. 

Tendo como função acompanhar, orientar, regu,lar e redirecionar o processo 
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de desenvolvimento socioeducativo, tornando o protagonismo e o 

empoderamento do usuário ainda mais efetivo, sendo assim, a avaliação foi 

realizada em formulário próprio com as assinaturas de todos os usuários e 

responsáveis. 

3. Segue abaixo a forma que o SCFV realizou o acompanhamento, avaliações, 

resultados, instrumentos utilizados e as principais ações realizadas:  

 Os usuários participaram de vivências que propiciaram o desenvolvimento 

das habilidades sociais fortalecendo vínculos; 

 Os usuários participaram de eventos socioculturais, atividades que 

desenvolveram os Eixos/Percursos/Temas Transversais conforme 

direcionamento do MDSA, Proposta Sociopedagógica e Guia de Oficinas 

Socioculturais e Esportivas – AMAC/SCFV/CURUMIM com frequência acima 

de 50% no ano;  

 Foram realizados 100% do atendimento do público prioritário encaminhado 

pelo CRAS/CREAS com total 456 usuários em situação prioritária.  

 As crianças e adolescentes participaram do momento ofertado para a 

realização de tarefas escolares com media de 1872 inscritos.  

 Acima de 90 % das crianças e adolescentes foram matriculados na rede de 

ensino. 

 Os funcionários participaram efetivamente, aplicando na prática o que foi 

orientado individualmente e em grupo, através de Capacitações, Grupo de 

Estudo e atendimentos realizados pelo Técnico de Referência, Coordenação 

e Chefia, sendo um total 40 encontros no ano. 

 Foram realizados no mínimo 3 encontros em grupo com as famílias para 

repasse de informações sobre rotina, procedimentos, conteúdos de interesse 

da família, normas e atendimentos realizados e avaliação do SCFV, além de 

atendimentos individualizados, alcançando 80% de adesão; 

 100% dos inscritos foram encaminhados pelo CRAS e CREAS e contra 

referenciados pelo SCFV; 

 O SCFV realizou e participou de reuniões na rede Socioassistenciais. 

 O SCFV realizou avaliação junto ao usuário através de rodas de conversa, 

plenárias, caixa de sugestão e registro em formulários. 100% dos usuários 

inscritos participaram das discussões e realizamos um total de 1872 

avaliações com registro.  

 100% das famílias que participaram das reuniões no Serviço, realizaram 

avaliação com registro. 
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 Destacamos as atividades mais relevantes realizadas em 2019: Projeto de 

Vida, Projeto Higiene pessoal e autocuidado, Projeto culinário, Projeto horta, 

Vivências de Habilidades sociais mensalmente e direcionadas, Projeto 

Diversão e Arte com atividades diversas; Projeto Biblioteca e Corredor 

Literário, Projeto desenvolvido em parceria com o CES - Educação 

Financeira, Projeto Semana Cultural: Festival de Talentos, Integração CCA e 

AABB – Atividade de fotografias para o concurso da Fenab/AABB, Projeto 

Musicalização, Projeto Inclusão Digital Idoso. Trabalho social com Famílias: 

palestras, trabalho intergeracional, roda de conversa, informações, Café com 

Prosa: Conversando com as famílias, Feijoada com a Comunidade e 

Famílias, Grupo de Mulheres Empoderadas, Projeto Só Letrando: Produtos 

de 2019 – Revista Só Letrando e Cartilha Coisas da Minha Vida; Roda de 

conversa: Dia da Luta contra as Drogas, Educação Ambiental e Cidadania, 

Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Saúde dos 

dentes, Saúde e Bem - estar, Alimentação Saudável, Corpo e sexualidade, 

Educação Financeira, Intervenção Territorial com os adolescentes, 

Adolescência, Mercado de Trabalho, Eventos e Passeios: Planetário / Museu 

de malacologia, Jardim Botânico, Granja, Teatro Solar, festa da primavera, 

festa junina, Festa de natal, Cantata de natal, passeio na UFJF, passeio no 

Morro do Cristo, Carnaval, Festival de capoeira, Festa da Páscoa; Diversas 

Gincanas temáticas: Direito de Ser, Consciência negra, Ecológica 

(arrecadação de jornais e revistas), Direitos Humanos (Cidadania e 

Educação); Apresentações de capoeira nas Escolas da Região; Participação 

no Projeto “Bem Comum Bairros”, passeio no Museu Ferroviário, 

Aniversariantes, Café com Prosa, Show de Talentos, atividades 

intergeracionais, participação com apresentações no Ocupa Social, 

Participação no Cortejo de Natal da PJF, Sarau da Consciencia Negra, 

exposição e vendas das peças confeccionadas pelos adolescentes, 

Evento Cultural do CCArte, Passarela de estilo, - Apresentação da 

Oficina de Hip-hop do CCA no Teatro Paschoal Carlos Magno, 

participação no Projeto valorização da educação com Secretaria de 

educação / Nexa, Apresentação da atividade de Circo na comunidade e 

Escola, Teatro de fantoche com Educação e Saúde, Festa das Crianças 

na Transitolândia, participação no Jogo Solidário do Jogador Athirson 

(Ex-Flamengo) no Estádio Municipal Mário Helênio, Ações articuladas 

com a rede (idoso): maio amarelo; doação de sangue; semana nacional 

do trânsito; semana municipal, nacional e internacional do idoso; dia 
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internacional de conscientização da violência contra a pessoa idosa; 

conferência municipal do idoso; ações sociais organizadas pela sds/pjf; 

ações de valorização da autoestima (corte de cabelo; cuidados com as 

mãos, pés, e pele; designer de sobrancelhas; jogos abertos da terceira 

idade sel/pjf; ações intergeracionais; rede ação comunitária SESC, 

Parcerias: Tusmil, UFJF: Faculdade de Letras e Faculdade de Educação 

Física, Fisioterapia, CEO, Academia Bio Forma, A Arte da Dança, Lions, 

Cras, Creche, E.M Santana do Itatiaia, Grupo Semente, Faculdade Suprema, 

Saúde Bucal, Fundação Pedrinho, Delegada Ione Barbosa; Creches, Escola 

Municipal Jesus de Oliveira, Escola Municipal jardim de Alá, Faculdade de 

Odontologia da Estácio de Sá, UBS, Ação Social David Luiz, Associação de 

moradores, Escola de Futebol Furacão (Atlético Paranaense), Parceria com 

Escola de Vôlei de Areia, Parque da Lajinha, Câmara de Vereadores, “Ação 

social ser luz”, Cinema joão Carriço, Colégio Granbery, Fórum da Cultura, 

CES, NEXA, OAB mulher, Embaixada do Flamengo, PMMG, Buffet Kilder, 

CAEE, Banco do Brasil, Brás Shopping, Fundação João de Freitas, 

CONSEP, Empresa Kaisen Consultoria, Mutirão da Cidadania em prol do 

Curumim São Pedro: capina e limpeza da área externa com participação de 

usuários, funcionários e familiares; Semana da Infância e Juventude e 

Comemoração dos 25 anos Curumins: Concurso #25anoscurumins, 

decoração, cartazes, projeto Só Letrando, mensagens nas redes sociais, 

pintura de faixa coletiva 25 anos curumins e festa, churrasco na granja, 

torneio de futsal e queimada com a participação de ex-curumins; decoração 

com fuxico, desfile da primavera com participação de ex-curumins, Torneios 

diversos: Totó, fustal, desenho, pingue-pongue, volei, queimada; Postagem 

constante do trabalho realizado através de fotos e vídeos no Facebook e 

Instagran da unidade; Formação em Serviço: Ações técnicas sistemáticas 

junto aos educadores - Grupos de Estudo, Estudos de caso, repasse de 

matrícula, confecção coletiva do planejamento mensal e apresentação deste 

para os usuários, reuniões administrativas, orientações técnicas, avaliação 

mensal de satisfação do usuário em relação as atividades desenvolvidas em 

cada oficinas, avaliação dos usuários em relação ao Percurso, habilidade 

social e tema transversal ao final de cada Percurso, avaliação de família 

positiva em relação ao Serviço e aos encontros; Cras itinerante 

Encaminhamentos de adolescentes: PROMAD, Guarda - Mirim; Cursos 

Senai; cadastro de adolescentes no JF Emprego, Participação na Câmara 

Sênior CMJF: espaço de valorização e exercício do protagonismo da pessoa 
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idosa; Participação do CCA com as peças confeccionadas nas oficinas de 

Bordado, Artesanato e Criação e Artes na Feira de Natal do Lar do Caminho 

realizada do Hits Plaza Hotel; Avaliação do trabalho realizado em 2019, 

com adolescentes, famílias e funcionários. 

 Destacamos os instrumentos utilizados para avaliação e 

acompanhamento do SCFV: Plano de Ação Mensal, Controle de 

Participação – registro de frequência mensal, formulários de estudo de grupo, 

lista de presença em caso de eventos e reuniões, encaminhamento 

CRAS/CREAS, devolutiva do SCFV, SISC, RA, RMA, cronograma de 

encontros, declaração escolar atualizada anualmente, Checklist, Formulário 

de Atendimento a Funcionário, formulário de Ações Técnicas e 

Administrativas, Formulário: Avaliação da família e do usuário, formulário de 

Evolução em prontuário, Plano de Intervenção Individual. 

 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – ABRIGO INSTITUCIONAL 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Público alvo: Crianças e adolescente entre 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias 

Atividade 1: Acolhida 

Objetivos da atividade 1: Realizar atendimento inicial visando minimizar os danos 

psicológicos gerados no momento do acolhimento; Explicar o objetivo do 

acolhimento; Apresentar ao acolhido no ato do acolhimento a estrutura física, os 

profissionais, os acolhidos e normas do acolhimento. 

Periodicidade da atividade 1: Todas às vezes que uma criança ou adolescente 

chegar ao serviço de acolhimento institucional. 

Avaliação da atividade 1: Esta atividade tem o intuito de desmistificar as idéias, 

geralmente equivocadas que as crianças e adolescentes têm sobre o acolhimento 

quando estão passando pela primeira vez por tal situação.                                                                                                                                            

Avaliar a postura da criança/adolescente na sua chegada ao acolhimento, visando 

buscar uma maneira mais confortável a sua realidade temporária. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 1: 90 
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Atividade 2: Estabelecer fluxo de atendimentos e operacionalizar os  procedimentos 

do Plano de Trabalho com as famílias. 

Objetivos da atividade 2: Conhecer a(s) situação(ões) que geraram o acolhimento da 

Criança e/ou adolescente e o trabalho já realizado pela rede ao acolhido(a) e seus 

familiares; Esclarecer e orientar acolhidos e seus familiares encaminhados para os 

serviços,  tornando os co-participes em todas as ações propostas, desenvolvendo 

assim seu protagonismo, imprescindível para a  acolhimento da criança e/ou 

adolescente; 

Fortalecer o vínculo da família com a Casa de Acolhimento; 

Potenciar os recursos das famílias para o engajamento nas ações necessárias para 

retomada do convívio familiar; Estabelecer estratégias de fortalecimento da família 

para reinserção da criança/e ou adolescente. Esgotadas  as possibilidade de 

reinserção, encaminhar para adoção; Estabelecer estratégias de enfrentamento e 

superação das situações de  vulnerabilidades e riscos. 

Periodicidade da atividade 2: Permanente e de forma continuada. 

Avaliação da atividade2: Levantar o número de crianças e adolescentes reinseridos 

em família de origem, extensa e/ou ampliada e substituta, considerando tempo 

inferior ao determinado pelo ECA. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: 58 

Atividade 3:  Promover atividades Psicossociais com a Criança e Adolescente 

Objetivos da atividade 3: Melhorar o relacionamento interpessoal da criança e 

adolescente nos vários ambientes de convivência; Oportunizar à criança e 

adolescente a expressar suas emoções de forma mais objetiva; Desenvolver 

recursos que possibilite à criança e ao 

adolescente,responderdeformamenosreativasemaisassertivas;Desenvolver recursos 

que possibilite à criança e ao adolescente articular pensamento, refletir e nomear 

sentimentos. 

Periodicidade da atividade 3: Permanente e continuada 

Avaliação da atividade 3: Melhorar o relacionamento interpessoal da criança e 

adolescente nos vários ambientes de convivência. Oportunizar à criança e 

adolescente a expressar suas emoções de forma mais objetiva. Desenvolver 

recursos que possibilite à criança e ao adolescente, responder de forma menos 

reativas e mais assertivas. 
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Desenvolver recursos que possibilite à criança e ao adolescente articular 

pensamento, refletir e nomear sentimentos. Avaliar o desenvolvimento das crianças 

e adolescentes  no que se refere o aumento da autonomia, auto estima e vinculo 

social. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3: 91 

Atividade 4: Construção de fluxos entre Serviço de Acolhimento  e a Rede 

Intersetorial  

Objetivos da atividade 4: Estabelecer ações coordenadas junto a rede intersetorial, 

visando desenvolver funções que assegurem a excepcionalidade e provisoriedade 

do afastamento do convívio familiar e a reparação de violações de direitos 

vivenciados. 

Periodicidade da atividade 4: Permanente e contínua 

Avaliação da atividade 4: Levantar número de ações coordenadas junto a rede 

intersetorial, bem como avaliar a efetividade e impacto das mesmas na questões 

objetivas e subjetivas dos acolhidos e seus familiares. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4: 101 

Atividade 5: Mobilização para a cidadania 

Objetivos da atividade 5: Preparar as crianças e  adolescentes para a vida adulta, 

participando ativamente da vida comunitária, desenvolvendo autonomia. 

Periodicidade da atividade 5: Trabalho sistêmico durante período de acolhimento, 

com intensificação próxima ao desacolhimento. 

Avaliação da atividade 5: Desenvolver a capacidade dos acolhidos  para a vida 

comunitária Número de inscritos ao longo do ano na atividade 5: 78 

Endereços dos Serviços: 

Unidade1 – Lar de Laura:  Rua Diva Garcia, nº 2.530- Linhares-  Juiz de Fora/MG – 

CEP 36.060-300  Abrangência Territorial: Todo o Município. 

Unidade 2 – Vivendas do Futuro:  Professor Clóvis Jaguaribe, nº 258 – Bom Pastor- 

Juiz de Fora/MG – CEP- 36.021.700 - Abrangência Territorial: Todo o Município e 

eventualmente recebe usuários de outros Municípios e Estados. 
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Unidade 3 – Estância Juvenil: Rua Inês Garcia,.nº 90 – Benfica - Juiz de Fora/MG – 

CEP-36090-310 - Abrangência Territorial: Todo o Município e ocasionalmente 

atendemos em caráter emergencial adolescentes de outras comarcas para 

recondução ás mesmas. 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO 

OFERTA: 

Assembléias: Ocorrem mensalmente com objetivo de democratizar o espaço 

institucional, buscando sempre o consenso entre profissionais e usuários do serviço 

no que se refere ao cumprimento das regras e normas estabelecidas. 

Rodas de conversas: Método que consiste na criação de espaços de diálogo, em 

que os acolhidos podem se expressar e, sobretudo, escutar os outros e a si 

mesmos. O objetivo é estimular a construção da autonomia por meio da 

problematização, da troca de informações e da reflexão para a ação. 

Oficinas Pedagógicas: Tarefas propostas tanto pelos adolescentes, quanto pelos 

educadores e Pedagoga, com finalidade de se trabalhar o lúdico e o cognitivo de 

forma articulada e adaptada às necessidades e aos interesses dos participantes. As 

técnicas e os procedimentos são variados e trabalhos em grupo visando a promoção 

e a interação entre os participantes, sempre com foco em atividades práticas. 

 

Atendimento Psicossocial Individualizado: Realizado pela equipe técnica e/ou 

coordenação com objetivo de se promover a escuta, a compreensão da questão 

psicossocial do adolescente e como elemento de construção das relações entre os 

profissionais, o adolescente, a instituição e a realidade social.  O objetivo do 

atendimento consiste na análise e intervenção na realidade do adolescente, de 

acordo com suas necessidades e demandas apresentadas, buscando-se definir 

estratégias de intervenção para a situação apresentada. 

PIA: 

A participação do adolescente e sua família são de fundamental importância para o 
cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidas, bem como a construção de 
estratégias de superação da vivência do ato infracional. Em 2019 foram preenchidos 
aproximadamente 259 PIA em conjunto com o usuário onde se obteve a participação 
deste na construção e avaliação permanente das estratégias de atuação deste 
instrumento. 
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Ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos: 

Consiste na realização de ações destinadas à participação dos usuários, 
sensibilização e mobilização da comunidade para o debate e enfrentamento de 
determinada temática. Em 2019 foram realizadas em torno de 36 ações de 
mobilização com a participação de usuários e profissionais. 

- Atendimentos e acompanhamentos ofertados no serviço: 

São espaços de escuta, reflexão e intervenção da situação vivenciada, quanto à 
ampliação da conscientização das famílias e indivíduos acerca de sua dinâmica, 
dificuldades, potencialidades e recursos para o enfrentamento do conflito, bem como 
do ato infracional cometido. Em 2019 foram realizados aproximadamente 4474 
atendimentos e orientações com a participação dos usuários e seus familiares. 

- Prestação de Serviços Comunitários no caso de PSC: 

É uma atividade que oportuniza ao adolescente a formação de valores e atitudes 
construtivas, através de sua participação solidária no trabalho das instituições. 
Requer o envolvimento da comunidade, da família, das organizações 
governamentais e não governamentais e do próprio adolescente no planejamento, 
realização e avaliação da prestação com supervisão do técnico de referência e a 
educadora social. São realizadas semanalmente com a participação do adolescente 
em cumprimento de medida. A participação dos usuários em 2019 se deu em média 
36 de prestação nas entidades. 

-Núcleo de Inclusão Digital: 

O projeto tem como proposta trabalhar com os adolescentes o mundo informacional 
e a importância das ferramentas digitais como estratégias para a realização de 
cursos, interatividade e de participação social dos adolescentes. A participação dos 
adolescentes em 2019 se deu em média 43 inscritos/ano. 

 
CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Média de famílias acompanhadas por mês nos CRAS: 1.164 

Média de famílias atendidas por mês nos CRAS: 4.856 

 

GRUPO/OFICINAS DO PAIF: 
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Grupo de mulheres: 

 
Grupo com foco exclusivo na mulher, desenvolvido em vários CRAS: 

 No CRAS Santa Cruz é denominado Mulheres que me compõem, 
com encontros quinzenais que visam troca de experiências, 
fortalecimento individual e dos vínculos comunitários e com média de 
12 participantes por encontro. 

 A partir dos encontros de grupo, as mulheres, no CRAS Costa 
Carvalho, criaram um peça de teatro, abordando um tema relacionado 
ao seu cotidiano e apresentaram na festa do Final de Ano para todos 
os usuários do CRAS. 
 

 “Mulheres e girassóis” foi o nome escolhido pelo grupo de mulheres no 
CRAS Barbosa Lage, além de ser um grupo de convivência e fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, trabalha com artesanato e mantém 
parceria com a Economia Solidária. 

 Artesanato / Fuchic - Grupo de mulheres com encontros quinzenais no 
CRAS Costa Carvalho, que utilizando como "pano de fundo" o artesanato, 
visa promover o diálogo sobre questões de interesse coletivo, construir 
formas de cooperação na família, fortalecer vínculos e identificar ações e 
articulações necessárias para a proteção social junto às famílias e no 
território.  

 Grupo de gestantes - Trabalho desenvolvido pelo CRAS Oeste São Pedro 
com mulheres gestantes no bairro Santos Dumont com objetivo de passar 
informações, orientações, cuidados com a saúde e troca de experiências 
entre as participantes 

 Cirandas da Mulher -Grupo de mulheres visando a construção 

de concepções e perspectivas comprometidas com a garantia e a promoção 

de direitos humanos. Além de proporcionar espaços de troca de experiências 

fortalecendo um repertório de possibilidades para promoção social e direito à 

saúde, amparadas em práticas coletivas. Destaque para o trabalho 

desenvolvido, em 2019, no CRAS Norte Benfica e CRAS São Bendito. 

 Projeto Costurando Vidas - Projeto Costurando Vidas – realizado pelo 
SESC em parceria com o CRAS. É um curso de formação humana e 
fortalecimento de gênero, exclusivo para mulheres. São realizadas dinâmicas 
de grupo, rodas de conversas e debates sobre temas que cercam o cotidiano 
feminino. Em 2019, foi desenvolvido no CRAS São Pedro e São Benedito 
(atividades de geração de renda). 

 Oficinas - Meninas Arteiras Através do Projeto Costurando Vidas – realizado 
pelo SESC em parceria com o CRAS, foco no fortalecimento da mulher no 
grupo familiar e na comunidade. São realizadas dinâmicas de grupo, rodas de 
conversas e debates sobre temas que cercam o cotidiano feminino. Em 2019, 
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foi desenvolvido no CRAS São Bendito, tendo inclusive uma exposição de 
fotos, no Espaço Mascarenhas, como resultado. 

 

Grupo de idosos: 

 

 Ações com famílias do BPC Idoso e Pessoa com Deficiência: Durante o 

ano de 2019, foram realizadas reuniões com o beneficiários do BPC para 

verificação de cadastros e orientação as famílias, considerando a listagem de 

famílias beneficiadas no território de referência de cada CRAS. Ação visa 

passar orientações sobre os prazos para inserção do Cadastro Único e 

informações importantes sobre os direitos das pessoas com deficiência e 

idosa.  

 

 Grupo conviver: Grupo voltado para pessoas idosas, com o objetivo 
de fortalecer vínculos familiares e comunitários, além de levar 
informações e discussões pertinente à esta faixa etária. Desenvolvido 
pelo CRAS Leste Linhares há 9 anos com ótima adesão dos usuários. 
Em 2019 foram realizados encontros de continuidade das ações 
incluindo Oficinas de Educação Ambiental, Visita ao Jardim Sensorial – 
UFJF, Circuito da longevidade em Agosto (atividades físicas, saúde e 
corte de cabelo) e Trabalho sobre segurança do idoso no trânsito. 
 

 Grupo renascer: Grupo para pessoas idosas criado no CRAS Nordeste em 
2011, com encontros semanais e boa adesão e vinculação dos usuários. Em 
2019, foram realizadas várias atividades e comemorações. 
 

 Grupo Viver  a Vida na Melhor Idade: Desenvolvido pelo CRAS Oeste São 
Pedro. As oficinas e encontros mensais na Igreja Matriz do bairro Borboleta, 
contam com a participação de idosos tendo uma media de 35 pessoas 
presentes por encontro. 
 

 Grupo melhor idade: Iniciado em abril de 2019, no CRAS SUL, com o 
objetivo de trabalhar com idosos do território, principalmente beneficiários 
do BPC. 
 

 Grupo Felizidade: Grupo de idosos desenvolvido no CRAS Costa 
Carvalho com encontros quinzenais, com o objetivo de promover a 
socialização de ideias, aquisição de novos conhecimentos, troca de 
experiência, visando a melhoria da qualidade de vida em suas relações, 
através do fortalecimento dos vínculos entre si, familiares e comunitários. 
Média de 20 participantes..  
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Famílias em proteção: Grupo desenvolvido em 2019 pelo CRAS Leste Linhares 
voltado para a melhoria da qualidade das relações familiares 

Convivência na vida em família: Desenvolvido pelo CRAS Olavo Costa com 
famílias dos bairros Olavo Costa, Furtado de Menezes, Vila Ozanan, Vila Ideal e 
Solidariedade, 5 encontros quinzenais no CRAS nos meses de março, abril e maio 
onde foram refletidos temas de acordo com o interesse dos usuários participantes, 
são eles: relação da família com a escola; cuidar de quem cuida, os desafios do 
cuidado com os filhos e fortalecendo o “amor próprio”. 

Cuidar de quem cuida: Desenvolvido pelo CRAS Olavo Costa com famílias do 
bairro Caeté, 2 encontros quinzenais na E.M. Pedro Marques realizados no mês de 
junho onde foram refletidos os seguintes temas: família e suas relações de 
convivência, a função protetiva da família, a importância de fortalecer quem exerce o 
papel de cuidador e os seus próprios cuidados. 

Fazer a diferença: Desenvolvido pelo CRAS Olavo Costa com famílias dos bairros 
Retiro e Jd. Esperança – 4 encontros mensais na Obra Social do Padre Nilton nos 
meses de agosto, setembro, outubro e novembro onde foram refletidos temas de 
acordo com o interesse dos usuários participantes, são eles: acesso à educação de 
qualidade e aos serviços prestados, educação e inclusão social para adolescentes e 
jovens, solidariedade e relação de convivência na família e na comunidade. 

Café com prosa: Desenvolvido pelo CRAS Olavo Costa com famílias do bairro 
Caeté – 1 encontro na E.M. Pedro Marques realizado no mês de setembro onde foi 
refletido o tema: “Como eu me vejo” 

 

REUNIÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE ADOLESCENTES PARA SCFV E 

INICIAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO:  

Reunião de apresentação aos adolescentes em fase de inserção no programa jovem 

aprendiz de oportunidades no município e critérios estabelecidos. Encontros com 

adolescentes e famílias proporcionaram inserção de vários jovens no mundo do 

trabalho.  
 

 
AÇÕES COMUNITÁRIAS E AÇÕES EXTERNAS:  

Ofertas dos serviços do CRAS na comunidade e orientações proporcionando melhor 

conhecimento, acesso e vinculação das famílias aos benefícios ofertados e ao 

serviço prestado pelo CRAS. Prioriza a  vinculação das pessoas que residem em 

bairros mais distantes do CRAS ou com dificuldades de deslocamento.  

 

Em 2019, foram realizadas 52 ações, algumas delas durante o final de semana 

buscando sempre a proximidade do CRAS com as famílias referenciadas em cada 

território. 
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Reuniões do CRAS Santa Cruz com moradores da Vila São Sebastião (BR 267) em 

parceria com Projeto da UFJF, visando aproximação , orientação e atendimento aos 

moradores da área ocupada. 

 

 

MOBILIZAÇÃO PARA ELEIÇÃO COREAS 

 

Acolhida em grupo e mobilização em todos os CRAS para participação e eleição 

COREAS, destaque para a adesão de usuários do CRAS Sul Ipiranga 

 

REUNIÃO DE REDE :  

 

Reunião periódica com toda a rede de atendimento do território de cada CRAS 

visando maior articulação entre a rede e oferta de serviços realizados, proporciona 

mais conhecimentos dos parceiros e das atividades desenvolvidas por cada 

instituição. Os encontros também facilitam a discussão de casos e a melhoria da 

qualidade do atendimento aos usuários dos serviços em cada território.  

 

PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR – PSA: 

 

Reunião mensal com famílias acompanhadas pelo Programa de Segurança 

Alimentar, durante os encontros mensais são abordados diversos temas importantes 

para o acompanhamento familiar e promoção de autonomia, conhecimento e acesso 

a direitos, além da entrega de cestas básicas. Alguns temas abordados em 2019: 

 Educação Ambiental 

 Formas de prevenção e tratamento da Tuberculose 

 Violência doméstica 

 Trabalho infantil 

 Prevenção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti 

 Reflexões sobre o cotidiano familiar 

 Afetividade na família 

               Articulações com temas transversais e políticas intersetoriais: com 

destaque para relação co Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Sistema de Garantia de 

Direitos , Secretaria de Educação e UFJF. 

 

BEM COMUNIDADE: 

Ação realizada pela Secretaria de Educação com a participação do CRAS Norte 

Benfica, em 2019 realizada em Penido, Humaitá, Rosário e Igrejinha visando a 

divulgação e oferta de serviços para as famílias referenciadas. 

 

BEM COMUM NOS BAIRROS: 
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Ação organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora que inclui alguns serviços voltados 

para atendimento nos bairros, o CRAS participa destas ações. Em 2019, foram 

realizadas nos bairros de referência dos seguintes CRAS: Sul Ipiranga, Oeste São 

Pedro, Nordeste, Sudeste Costa Carvalho e Centro.  

 

OCUPA SOCIAL: 

 

Ações organizadas pela PJF / SDS nas praças da região central de Juiz de Fora, 

para divulgação dos serviços, exposição de artesanato, apresentações artísticas, 

atendimento e orientação às pessoas interessadas. Em 2019 contou com a 

participação do CRAS Centro, CRAS Costa Carvalho e CRAS São Benedito. 

 

AÇÃO INDEPENDÊNCIA SHOPPING:  

 

Ação planejada junto com Proteção Especial e Independência Shopping voltada 

para conscientização dos clientes sobre doação de alimentos e de dinheiro dentro 

do shopping. Trabalho específico com as famílias de adolescentes que 

frequentavam o shopping solicitando doações, tendo as vezes comportamento 

agressivo.  

 

PROJETO EDUCANDO-SE: 

 

Reuniões intersetoriais e ações em escolas visando a resolução de conflitos e 

dificuldades específicas de cada território. Participação dos CRAS Centro e Vila 

Olavo Costa, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo de e Segurança Pública 

 

CAPACITAÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS: 

 

A equipe dos CRAS mantém uma comissão, com representantes de todas as 

unidades, para discussão técnica do trabalho, avaliação e reformulação de 

instrumentais, além de planejamento e organização de capacitações.  

 

Capacitações realizadas em 2019: 

 

PARA TNS: 

 Atendimento às pessoas com deficiência  

 Ficha de Cadastro Familiar (organização Comissão Técnica CRAS) 

 Plano de Acompanhamento familiar (organização Comissão Técnica CRAS) 

 Trabalho infantil e rede de Proteção à criança e Adolescente em Juiz de Fora  

 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos  

 Seminário sobre Envelhecimento (parceria com UFJF) 
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 SICON 

 

PARA ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS (organização Comissão Técnica 

CRAS) 

 Política de Assistência Social 

 Identificação e atribuições do cargo 

 Excelência no atendimento aos usuários do CRAS 

 Boas práticas no relacionamento com equipe de trabalho 

 CAD Único 

 

PARA SERVIÇOS GERAIS 

 Boas práticas no ambiente de trabalho (organização Comissão Técnica 

CRAS) 

 

PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CRAS NAS 

CONFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO IDOSO 

 

AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DOS CRAS SANTA CRUZ E BARBOSA LAGE NO 

TERRITÓRIO DE REFERENCIA (INAUGURADOS EM 2018) 

 
REUNIÕES SEMANAIS COM EQUIPE TÉCNICA E MENSAIS COM TODA 

EQUIPE DE CADA CRAS 

 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS 
E INDIVÍDUOS - PAEFI 

 

Público alvo: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por 
ocorrência de: Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual: abuso 
e/ou exploração sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 
medida socioeducativa ou medida de proteção; Situação de rua e mendicância; 
Abandono; Vivência de trabalho infantil; Discriminação em decorrência da orientação 
sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de violação de direitos decorrentes de 
discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua 
condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; Descumprimento 
de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. 

Atividade 1: Atendimento psicossocial, escuta e orientação à família e indivíduos 
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Objetivos da atividade 1:Identificar as violações, necessidades, interesses e 
proporcionar informações e ações a serem contribuídas para o atendimento, além de 
buscar o estabelecimento de vínculos de confiança para a criação das bases da 
construção conjunta do Plano de Atendimento Individual – PIA; fortalecer os vínculos 
familiares e contribuir para novas formas de relacionamento que favoreçam o 
rompimento de ciclos intergeracionais de violência e violações; propiciar a reflexão 
por parte da família e seus membros acerca de seu contexto de vida, o 
fortalecimento de vínculos comunitários e a construção de novos projetos de vida 
com ações complementares com a rede. 

Periodicidade da atividade 1: Diariamente 

Avaliação da atividade 1:É realizada no momento da supervisão técnica, na contra 
referência nos encaminhamentos feitos, na avaliação do técnico quanto a adesão-
vinculação ou não dos usuários e no próprio atendimento com o usuário, visando 
estabelecer novas estratégias de intervenção para superação das violações sofridas. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 1:1470 inscritos /ano 

Atividade 2: Visita domiciliar e construção do PIA 

Objetivos da atividade 2: Conhecer a realidade vivenciada pela família e pela 
comunidade, construir vínculos de confiança para o acompanhamento no PAEFI, 
conhecer e compreender mudanças ocorridas na família, fornecer apoio em 
situações específicas que demandam intervenções mais qualificadas. 

Periodicidade da atividade 2: Semanalmente 

Avaliação da atividade 2: É avaliada pela equipe no momento da supervisão e 
estudo de caso onde é apontado as limitações e potencialidades das famílias e as 
percepções realizadas no momento desta ação técnica. As visitas são realizadas a 
partir de um planejamento prévio por parte do profissional, sua periodicidade, 
duração e objetivos, atendendo também as questões emergenciais. O usuário 
participa efetivamente na construção e na avaliação e das ações propostas no PIA. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: 111 inscritos /ano. 

Atividade 3: Emissão de Relatórios  

Objetivos da atividade 3: Prestar informações dos casos acompanhados no PAEFI, 
solicitar pedidos de providências, prestar informações quantitativas à Gestão (RMA), 
encaminhamentos com dados qualitativos para inserções no serviço da rede e 
atender as demandas da rede de acordo com suas especificidades. 
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Periodicidade da atividade 3: semanalmente e/ou mensalmente. 

Avaliação da atividade 3: Esta atividade é avaliada de acordo com as demandas de 
elaboração dos relatórios. A avaliação dos relatórios também acontece durante a 
supervisão técnica, buscando o aprimoramento e melhoria deste instrumento. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3: 622 inscritos /ano. 

Atividade 4: Discussão de casos com outros profissionais da rede e participações em 
comissões e mobilização de ações de enfrentamento às violações de direitos da 
rede. 

Objetivos da atividade 4:Planejar e discutir com outros atores, o atendimento a 
determinados casos que exijam a intervenção de outros integrantes da rede com 
vistas a aprimorar estratégias de atendimento integral a famílias/indivíduos; propiciar 
canais de interlocução, articulação dos serviços e estabelecer propostas e ações de 
enfrentamento as violações e riscos com ações de complementaridade ao PAEFI; 
estabelecer canais de informações onde novas propostas de metodologias e 
estratégias de trabalho com as famílias são construídas. 

Periodicidade da atividade 4: Quinzenalmente e/ou mensalmente 

Avaliação da atividade 4: É avaliada tendo em vista a incompletude institucional e os 
enfrentamentos de limite na atuação do PAEFI, bem como a busca e a troca de 
informação dos casos atendidos para nortear as metodologias de intervenção a 
serem adotadas, além de algumas situações a serem demandadas pela rede para 
alinhamento das ações e atividades. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4: 281 inscritos /ano. 

Atividade 5: Orientação técnica dos casos atendidos no PAEFI e reuniões de equipe. 

Objetivos da atividade 5: Debater e solucionar os problemas identificados no 
trabalho, de natureza técnica-operativa ou de relacionamento interprofissional, além 
de avaliar e reavaliar as ações desenvolvidas no serviço, planejar e organizar 
atividades de atendimento, revisar instrumentos de registro utilizados e as 
sistemáticas de preenchimento, monitorar as ações e os resultados obtidos, 
reorganizar fluxos internos de trabalho, discutir e definir estratégias de articulação e 
de trabalho em rede. 

Periodicidade da atividade 5: Semanalmente ou quinzenalmente 
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Avaliação da atividade 5: As avaliações foram realizadas a partir do planejamento do 
serviço, de uma demanda e dos objetivos dos profissionais envolvidos no PAEFI. 

As avaliações foram realizadas a partir do planejamento do serviço, de uma 
demanda e dos objetivos dos profissionais envolvidos no PAEFI. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 5: 1470 inscritos/ ano 

Atividade 6: Grupo de Famílias e/ou indivíduos referenciados nos CREAS . 

Objetivos da atividade 6:Proporcionar espaço de troca entre os usuários sobre temas 
relevantes e sugeridos pelos mesmos, visando reforçar o fortalecimento de vínculos 
familiares, contribuindo na superação das possíveis violações de direitos vivenciadas 
por esse público específico. 

Observa-se que em alguns grupos, tais vivências e vulnerabilidades destas 
situações tem maior incidência, desta forma foi priorizado nesse ano de 2019, os 
grupos de responsáveis por crianças e adolescentes. Com o objetivo de contribuir e 
diminuir a reincidência das supostas violações. 

Periodicidade da atividade 6: Mensalmente 

Avaliação da atividade 6: As avaliações foram realizadas a partir do planejamento 
dos grupos, de uma demanda especifica para cada modulo de encontro entre equipe 
e usuários, e dos objetivos dos profissionais envolvidos no PAEFI. 

Número de inscritos ao longo do semestre na atividade 6:130 inscritos/semestre. 

*Informo que os grupos de responsáveis se iniciaram em Julho de 2019. 

Atividade 7: Avaliação dos usuários atendidos no PAEFI. 

Objetivos da atividade 7: Avaliar o nível de satisfação do usuário através de 
questionário com perguntas objetivas quanto ao atendimento recebido no CREAS. 

Periodicidade da atividade 7: Foram realizadas a cada dois meses as avaliações 
através de contato telefônico e/ou presencialmente. 

Avaliação da atividade 7: Importante instrumento para aferir de forma direta com o 
usuário o nível de satisfação com o serviço ofertado. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 7: 170 inscritos/ano. 
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO 
OFERTA: 

 

- Através do PIA – Plano de Atendimento Individual: 

É um instrumento construído de forma conjunta com cada família/indivíduo, onde o 
mesmo estabelece estratégias e metas que são adotadas no decorrer do 
acompanhamento especializado, bem como os compromissos de cada parte, em 
conformidade com as especificidades das situações atendidas com ações de 
complementaridade com a rede. A periodicidade dos atendimentos e a duração do 
acompanhamento especializado são avaliadas pela equipe técnica do CREAS, 
considerando as demandas observadas e acordos firmados com participação dos 
usuários quanto a efetividade e as sugestões de novas estratégias de trabalho e 
intervenção. Foram construídos e reavaliados em torno de 111 PIAS em 2019. 

- Ações de mobilização e sensibilização para o enfrentamento das situações de 
violação de direitos: 

São ações destinadas à sensibilização e mobilização da comunidade para o debate 
e enfrentamento de determinada temática. Promove uma ação educativa vistas ao 
fortalecimento da comunidade no que diz respeito à defesa e à reparação de 
direitos, orientando sobre a importância da prevenção e da não omissão frente a 
estas situações e busca efetiva da participação de usuários nestas ações. Foram 
realizadas em torno de 36 ações de mobilização e rede. 

- Atendimentos e acompanhamentos ofertados no serviço: 

São atividades fundamentais com a participação dos usuários e suas famílias, sendo 
informado o motivo do atendimento no PAEFI e as ações a serem realizadas e 
pactuadas em conjunto. Estas ações são realizadas a partir dos encaminhamentos 
recebidos, das falas e demandas destes usuários no serviço, em conformidade com 
os objetivos a serem alcançados. Constituem em importantes instrumentos de 
construção coletiva entre usuários, suas famílias, a rede e a equipe do PAEFI. São 
espaços de escuta, reflexão e intervenção da situação vivenciada, quanto à 
ampliação da conscientização das famílias e indivíduos acerca de sua dinâmica, 
dificuldades, potencialidades e recursos para o enfrentamento do conflito. Objetiva 
fortalecer os vínculos familiares e proporcionar a construção de novas formas de 
relacionamento destes e favorecer o rompimento de ciclos intergeracionais de 
violência. Foram realizados aproximadamente 122 acolhidas e 1918 atendimentos 
em 2019. 

-Grupo de famílias e/ou usuários: São atividades mensais com as famílias e/ou 
usuários referenciados nos Creas, através do serviço de PAEFI, onde são 
levantadas demandas para serem trabalhadas em grupo. Foram realizadas 15 
grupos com famílias em 2019. 
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- Avaliação de Usuários: A avaliação do usuário é realizada através de instrumento 
próprio que visa medir o nível de satisfação nos atendimentos ofertados pelos 
serviços executados dentro dos equipamentos. Foram realizadas avaliações com 
10% das famílias do mês a cada dois meses. 

PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA: PROMOÇÃO DO ADOLESCENTE 

APRENDIZ E JOVEM TRABALHADOR 

Público alvo: Adolescentes de 14 a 17 anos, de ambos os sexos, que se encontram 
em situação de vulnerabilidade social. 

Atividade 1: Dinâmica de seleção profissional  

Objetivos da atividade1: Orientar os adolescentes inscritos na capacitação para a 

iniciação ao trabalho quanto as habilidades necessárias durante uma entrevista de 

seleção para o trabalho. 

Periodicidade da atividade 1: Mensal 

Avaliação da atividade 1: A avaliação é realizada através do Feedback dos 
educadores sociais junto aos adolescentes, com repasse aos responsáveis no 
trabalho com família. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade1: 565 inscritos/ano 

Atividade 2: Aulas de Informática 

Objetivos da atividade 2: Capacitar os adolescentes para a utilização das 
ferramentas tecnológicas no mercado de trabalho. 

Periodicidade da atividade 2: Semanal 

Avaliação da atividade 2: A avaliação é realizada bimestralmente, através de 
exercícios práticos, tanto no computador como por escrito. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: 565 inscritos/ano 

Atividade 3: APRENDIZAGEM EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Objetivos da atividade 3: Capacitar os adolescentes para o mercado de trabalho 
desenvolvendo atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva, garantindo a formação profissional.  
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Habilidades básicas: educação fiscal, identidade, cidadania, comunicação oral e 
escrita, segurança pública, violência urbana com enfoque na juventude, direitos 
humanos, legislação previdenciária e trabalhista, relações humanas no trabalho, 
entre outros. 

Habilidades específicas: Lei do aprendiz, noções de recursos humanos, 
administração de educação financeira, rotina de documentos e correspondências, 
noções de logística, empreendedorismo, ética profissional e, dentre outros. 

Periodicidade da atividade 3: Anual 

Avaliação da atividade 3: Realizada durante as atividades e no final de cada módulo. 
Avaliação por escrito, o que possibilita repensar e aprimorar os próximos módulos, 
com envolvimento dos responsáveis. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3: 172 inscritos/ano 

Atividade 4: APRENDIZAGEM EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Parceria com Empresas privadas MERCADO DE TRABALHO 

Objetivos da atividade 4: Acompanhar os adolescentes a inseridos no mercado de 

trabalho como Adolescentes Aprendizes em Serviços Administrativos bem como 

manter a interlocução com a família a respeito do desempenho de seu filho bem 

como as responsabilidades dos responsáveis, através de trabalho com família. 

Periodicidade da atividade 4: Diária (durante todo o período do Contrato de 
Aprendizagem) 

Avaliação da atividade 4: Os/as Aprendizes são avaliados mensalmente, pela chefia 
imediata da empresa na qual foi contratado, através de formulário próprio; 
diariamente são realizadas avaliações através das atividades cotidianas. 

O PROMAD acompanha o desenvolvimento prático, fornecendo a empresa 
conveniada, orientação, supervisão, suporte técnico e outros elementos necessário 
para a execução da prática do aprendiz. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4:565 inscritos/ano (Curso de 
Capacitação em serviços administrativos 172 inscritos/ano (Aprendizes no Mercado 
de Trabalho) 
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FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO 

OFERTA: 

 Os adolescentes participaram do Serviço através de aulas, rodas de 

conversa, caixa de sugestões, avaliações por escrito(tanto do/as 

adolescentes como de seus familiares) e reuniões com família. 

 Os adolescentes participaram de aulas, palestras, rodas de conversa, visitas 

à exposições e museus, entre outras atividades que desenvolvem os Temas 

Transversais propostos pelo MDS e pelo MTE, bem como propiciam o 

desenvolvimento das habilidades pessoais e sociais. 

 Participaram em palestras, eventos e atividades promovidas pelos parceiros e 

pela rede. 

 Os adolescentes participaram da formação técnico-profissional metódica, 

desenvolvida por meio de atividades teóricas e práticas, atendendo à 

legislação vigente da Aprendizagem Profissional. 

 Os adolescentes estavam regularmente matriculados na rede de ensino, 

apresentando frequência escolar bimestral, com exigência mínima de 75%. 

 O Programa manteve parceria com outras instituições, serviços públicos, 

iniciativa privada e sociedade. 

 Os profissionais do Programa participaram de Cursos, Seminários, Palestras, 

Conferências e Formações em Contexto, promovidas pelo município, 

instituições parceiras e rede. 

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família 

Público alvo: Destina-se a população que vive em situações de vulnerabilidade 
social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos -
relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou 
deficiências, dentre outras). Tem como público prioritário as famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa família (PBF), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e 
benefícios eventuais, famílias que possuam em sua composição, crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, famílias que possuem perfil para 
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receber o PBF e/ou BPC, mas ainda não acessaram o benefício, famílias em 
descumprimento de condicionalidades do PBF, famílias residentes em área rural, 
famílias quilombolas e famílias pertencentes a grupos tradicionais e específicas. 

Atividade 1: Acolhida e encaminhamento 

Objetivos da atividade 1: Referenciar a família ao CRAS, realizar acolhimento ao 
usuário, através de escuta qualificada identificando suas demandas pessoais e 
familiares, necessidades de orientações, esclarecimentos e encaminhamentos para 
a rede de atendimento. Promover acesso das famílias aos direitos visando a 
conquista da cidadania. 

Periodicidade da atividade 1: Diária, de segunda a sexta feira, 8 horas por dia. 

Avaliação da atividade 1: Usuário acolhido pelo técnico, escuta qualificada definindo 

ações, usuário orientado e encaminhado para os serviços, programas e benefícios 

pertinentes de acordo com a vulnerabilidade e ciclos de vida. Estabelecimento de 

vínculos com o CRAS e com os técnicos. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade: Atendimento de 100% da 
demanda diária. 

Atividade 2: Acompanhamento familiar 

Objetivos da atividade 2: Desenvolver um conjunto de intervenções continuadas que 
possibilitem às famílias acesso a espaços de reflexão sobre sua realidade, construir 
novos projetos de vida e transformar as relações familiares e comunitárias com 
intuito de promover a autonomia e acesso a direitos constituídos na Política nacional 
de Assistência Social.  

Periodicidade da atividade 2: Atendimento continuado e sistemático pactuado com a 
família (quinzenal, mensal e conforme a demanda), individual ou em grupo. 

Avaliação da atividade 2: Fortalecimento dos vínculos com o CRAS e o técnico de 
referência, enfrentamento das situações de vulnerabilidades e superação do 
potencial de risco da família, construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 2: Atendimento de 100% das 

famílias acolhidas e definidas a partir do estudo social. 

Atividade 3: Oficinas com famílias 
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Objetivos da atividade 3:  

Promover a socialização e troca de experiências, entre as famílias, através de 

informações e reflexões em torno de temáticas de interesse comum, visando o 

enfrentamento das vulnerabilidades e fortalecimento de potencialidades de seus 

indivíduos, familiares e grupos. 

Fomentar vivências que questionem padrões estabelecidos e estruturas desiguais 

Periodicidade da atividade 3: Reuniões mensais, quinzenais ou semanais, com 
duração mínima de 01 hora. 

Avaliação da atividade 3: Desenvolvimento da autoestima e autonomia dos usuários, 
fortalecimento das relações familiares e comunitárias, estabelecimento de vínculos 
entre Cras, usuários e comunidade. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 3:O número de participantes é 
variável, de acordo com a temática e de forma que favoreça a interação dos 
participantes e aproveitamento da temática. Poderão ser realizadas oficinas com 
mínimo de 10 e máximo de 100 pessoas. 

Atividade 4: Ações Comunitárias 

Objetivos da atividade 4: Fortalecer o vínculo entre as diversas famílias do território, 
desenvolver a sociabilidade, o sentimento de coletividade e organização 
comunitária, por meio principalmente do estímulo à participação cidadã; mobilizar a 
comunidade para agregar diferentes grupos do território a partir do estabelecimento 
de um objetivo comum; Realizar ações na comunidade para divulgação, sendo o 
CRAS o articulador da rede e/ou convidado por outras instituições da rede, com 
orientação, encaminhamentos e esclarecimento quanto aos serviços ofertados pelo 
CRAS e a rede de atendimento do Município. 

Periodicidade da atividade 4: No mínimo duas ações no ano. 

Avaliação da atividade 4: Socialização comunitária, fortalecimento da comunidade 
com o CRAS e fortalecimento da articulação das entidades/políticas existentes no 
território. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 4: Não há limites de participantes, 

objetiva-se agregar o maior número de usuários do território. 

Atividade 5: Gestão do Território 
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Objetivos da atividade 5: Assumir estratégias de gestão fortalecendo a articulação 
necessária dos serviços entre si, e destes com programas, projetos governamentais 
e não governamentais para integralidade do atendimento às famílias e a, 
consequente, garantia dos direitos; Identificar as entidades/equipamentos que 
compõem a rede do território, bem como os serviços por elas prestados; Levantar as 
necessidades e possibilidades de ofertas de serviços; Criar fluxos de atendimentos 
entre as unidades parceiras da rede; Fortalecer os vínculos com a rede, 
estabelecendo um espaço de troca de experiências pertinentes ao trabalho e 
organização de ações conjuntas; Avaliar as singularidades do território, conhecendo 
potencialidades, impasses e desafios; Construir a referência e contra referência no 
território. 

Periodicidade da atividade 5: Reuniões sistemáticas com a rede do território 

podendo ser mensal, bimestral ou trimestral. Mapeamento e articulação 

cotidianamente.  

Avaliação da atividade 5: Território mapeado, serviços existentes identificados, 
assim como os serviços a serem implementados pelas políticas públicas e os vazios 
socioassistenciais, aproximação entre CRAS e a rede local entidades da rede 
orientadas e capacitadas, serviços oferecidos articulados e parcerias firmadas, 
melhoria das condições de vida das famílias possibilitando o acesso aos serviços. 

Número de inscritos ao longo do ano na atividade 5: Meta de participação de 100% 
das entidades do território. 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO – PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO 
OFERTA: 

 

Escuta individual e em grupo dos usuários acolhidos no CRAS sobre as suas 

demandas e expectativas em relação ao trabalho desenvolvido. 

• Incentivo a participação em outros espaços como Conselhos 

• Todos os CRAS estão utilizando os instrumentais que proporcionam ao 

usuário registrar sua percepção sobre os atendimentos, além de sugestões e 

reclamações. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 

Público alvo: 

Crianças de 4 meses a 3 anos, 11 meses e 29 dias. 

Eixo 1: CRIANÇA 

Objetivos do eixo 1: 

Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, 
à convivência e à interação com outras crianças, numa perspectiva da integração do 
educar e cuidar. 

Periodicidade das ações do eixo 1: 

Durante o ano letivo. 

Avaliação do eixo 1: 

No âmbito geral é realizada mensalmente durante as reuniões pedagógicas. Nas 
visitas das Educadoras de Referência da SE. 

Individualmente serão realizadas cotidianamente, e registrada trimestralmente no 
Diário de Turma e apresentada às famílias de acordo com o especificado no 
Calendário escolar. 

Número de matriculados ao longo do ano: 

174 – Antônio Vieira Tavares – Benfica 
 89 – Armando de Morais Sarmento – Cerâmica 
 84 – Celsa Moreira de Souza – Barbosa Lage 
 94 – Clélia Gervásio Scafuto – Vila Ideal 
165 – Cônego Francisco Maximiano de Oliveira – Central 
147 – Dona Maria Braga – São Benedito 
 70 – Duque de Caxias – Jóquei Clube II 
135 – Eneida de Carvalho Carapinha – Santa Rita 
104 – Ipiranga 
120 – José Herculano da Cruz – Santa Cruz 
107 – Leila de Melo Fávero – São Pedro 
155 – Linhares 
92 – Maria Nazareth Nogueira – Monte Castelo 
92 – Nossa Senhora de Fátima – Retiro 
102 – Paulo Freire – Milho Branco 
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100 – Prefeito Olavo Costa – Nossa Senhora de Lourdes 
103 – Professora Denise dos Santos – Santa Efigênia 
130 – Professora Maria de Lourdes Rezende – Santa Luzia 
 50 – Sanderes dos Santos – Olavo Costa 
 98 – Virgínia Fávero Noceli – Bandeirantes 

 

Eixo 2:  FAMÍLIA - Objetivos do eixo 2: 

Favorecer a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a 
valorização de suas formas de organização; 

Oferecer acolhimento e apoio, principalmente nos momentos da inserção das 
crianças, e conhecer a realidade vivenciada pelas famílias, a fim de construir 
vínculos de confiança e aprimorando o atendimento às crianças. 

Periodicidade das ações do eixo 2: Durante o ano letivo 

Avaliação do eixo 2: É avaliada durante todo o ano letivo, através do feedback das 
famílias durante as atividades cotidianas, os atendimentos realizados, reuniões e 
eventos da creche. 

Número de famílias ao longo do ano: (aproximadamente) 

174 – Antônio Vieira Tavares – Benfica 
 88 – Armando de Morais Sarmento – Cerâmica 
 80 – Celsa Moreira de Souza – Barbosa Lage 
 94 – Clélia Gervásio Scafuto – Vila Ideal 
165 – Cônego Francisco Maximiano de Oliveira – Central 
140 – Dona Maria Braga – São Benedito 
 70 – Duque de Caxias – Jóquei Clube II 
100 – Eneida de Carvalho Carapinha – Santa Rita 
100 – Ipiranga 
120 – José Herculano da Cruz – Santa Cruz 
100 – Leila de Melo Fávero – São Pedro 
185 – Linhares 
105 – Maria Nazaret Nogueira – Monte Castelo 
 92 – Nossa Senhora de Fátima – Retiro 
 96 – Paulo Freire – Milho Branco 
 97 – Prefeito Olavo Costa – Nossa Senhora de Lourdes 
103 – Professora Denise dos Santos – Santa Efigênia 
128 – Professora Maria de Lourdes Rezende – Santa Luzia 
 48 – Sanderes dos Santos – Olavo Costa 
 79 – Virgínia Fávero Noceli – Bandeirantes 
 

Eixo 3: COMUNIDADE Objetivos do eixo 3: 
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Estabelecer uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que 
garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. 

Periodicidade das ações do eixo 3: Durante o ano letivo. 

Avaliação do eixo 3: Realizada durante a participação dos encontros favorecidos 
pela rede (Ex.: CRAS) e com a interação creche x família x comunidade. 

Número de encontros eixo 3: 

ANTÔNIO VIEIRA TAVARES – BENFICA  

4 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 8 reuniões, por turma, com as famílias. 

ARMANDO DE MORAIS SARMENTO – CERÂMICA 

                      Participação em 02 reuniões de rede, CRAS-Centro 

                      Reunião com as famílias:9 

CELSA MOREIRA DE SOUZA – BARBOSA LAGE  

7 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 10 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

CLÉLIA GERVÁSIO SCAFUTO – VILA IDEAL  

03 reuniões de rede /ano 

06 reuniões com famílias ao longo do ano. (Por turmas) 

02 encontros com o total de famílias  

CÔNEGO FRANCISCO MAXIMIANO DE OLIVEIRA  

 03 Reuniões com pais. 

Aproximadamente 05 encontros (CES/Faculdade Unopar/Polícia Militar) 
com a comunidade local para trocas, doações, apresentações culturais 
e informações, entre outros. 

Aproximadamente 10  reuniões, por turma, com as famílias. 

DONA MARIA BRAGA – SÃO BENEDITO  

04 reuniões de rede /ano 
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Aproximadamente 15 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

DUQUE DE CAXIAS – JÓQUEI CLUBE II  

11 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 2 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

ENEIDA DE CARVALHO CARAPINHA – SANTA RITA  

4 reuniões de rede/ano 
Aproximadamente 08 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, entre outros. 
3 apresentações culturais. 
4 reuniões do Cras 
 

IPIRANGA  

05 reuniões de rede CRAS /ano 
03 reuniões CAEE e 01 visitas à creche 
Aproximadamente 03 encontros com as famílias 
 

JOSÉ HERCULANO DA CRUZ – SANTA CRUZ  

6 reuniões de rede /ano.  

Aproximadamente 12 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

LEILA DE MELO FÁVERO – SÃO PEDRO  

3 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 5 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

LINHARES  

08 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 30 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

10 encontros com a Defesa Civil (Identificação de pontos vulneráveis e 
construção de estratégia de ação) 
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MARIA NAZARETH NOGUEIRA – MONTE CASTELO  

                    Aproximadamente 17 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – RETIRO 

07 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 06 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

PAULO FREIRE – MILHO BRANCO  

11 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 07encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

PREFEITO OLAVO COSTA – NOSSA SENHORA DE LOURDES  

07 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 08 encontros com a comunidade local para trocas, doações, 
apresentações culturais e informações, entre outros. 

PROFESSORA DENISE DOS SANTOS – SANTA EFIGÊNIA  

4 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 5 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

6 encontros com as famílias 

PROFESSORA MARIA DE LOURDES REZENDE – SANTA LUZIA  

11 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 20 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

SANDERES DOS SANTOS – OLAVO COSTA 

6 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 20 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

VIRGÍNIA FÁVERO NOCELI – BANDEIRANTES  
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08 reuniões de rede /ano 

Aproximadamente 08 encontros com a comunidade local para trocas, 
doações, apresentações culturais e informações, entre outros. 

Eixo 4: EQUIPE DE COLABORADORES 

Objetivos do eixo 4: Possibilitar a formação em contexto da equipe de colaboradores 
da unidade, através de reuniões pedagógicas mensais e da participação no 
Intercâmbio cultural. 

Participar de reuniões oferecidas pela Secretaria de Educação e AMAC 

Periodicidade das ações do eixo 4: Mensalmente (reuniões pedagógicas, SE, 
AMAC) e anual (Intercâmbio Cultural) 

Avaliação do eixo 4: É avaliada através da frequência nas reuniões e da interação 
estabelecida durante todo o ano letivo nos processos de reflexão realizados. Além 
deste mecanismo, há a oitiva do colaborador que oferece um feedback do conteúdo 
trabalhado, tanto das reuniões como da participação no Intercâmbio. 

Número de colaboradores no eixo 4: Reunião pedagógica/intercâmbio 
(QUANTIDADE DE ACORDO COM CADA UNIDADE DESCRITO ABAIXO) 
07 grupos de estudos da educação Infantil – 01 educadora (participação por 
representatividade) 
 
20 colaboradoras (reuniões SE/AMAC) 
 
 

35 – Antônio Vieira Tavares – Benfica 
18 – Armando de Morais Sarmento – Cerâmica 
19 – Celsa Moreira de Souza – Barbosa Lage 
21 – Clélia Gervásio Scafuto – Vila Ideal 
31 – Cônego Francisco Maximiano de Oliveira – Central 
26 – Dona Maria Braga – São Benedito 
16 – Duque de Caxias – Jóquei Clube II 
26 – Eneida de Carvalho Carapinha – Santa Rita 
30 – Ipiranga 
26 – José Herculano da Cruz – Santa Cruz 
23 – Leila de Melo Fávero – São Pedro 
29 – Linhares 
18 – Maria Nazaret Nogueira – Monte Castelo 
27 – Nossa Senhora de Fátima – Retiro 
20 – Paulo Freire – Milho Branco 
21 – Prefeito Olavo Costa – Nossa Senhora de Lourdes 
21 – Professora Denise dos Santos – Santa Efigênia 
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23 – Professora Maria de Lourdes Rezende – Santa Luzia 
15 – Sanderes dos Santos – Olavo Costa 
20 – Virgínia Fávero Noceli – Bandeirantes 
 
 
 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO PLANEJAMENTO/ EXECUÇÃO OFERTA: 
 

CRIANÇAS 

 – Através das rodas de conversa realizadas diariamente e observação. Priorizando 

a execução do planejamento de forma a garantir a participação efetiva das crianças 

através do acolhimento, atividades de projetos, artísticas e culturais, dramatizações, 

conto e reconto das histórias, rodas de diálogo, músicas, recreação dirigida e 

recreação livre. 

 

FAMÍLIAS 

 – Reuniões com as famílias (coletivas e por turma) a fim de apresentar o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e funcionamento da unidade, atendimentos 

individualizados, pesquisas, sugestões. 

 

COMUNIDADE 

 – Através da observação da receptividade do trabalho desenvolvido; do acolhimento 

das sugestões, durante visitas, entre outros. 

 

EQUIPE COLABORADORES 

– Através das reflexões realizadas durante as reuniões pedagógicas, atendimentos 

individualizados e reuniões por equipes realizadas durante o ano, com temas 

pedagógicos, oriundos da demanda observada ou de sugestões do próprio grupo ou 

da equipe da SE) e administrativos. 

 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA 

 – Através das reuniões mensais realizadas, atendimentos e orientações 

individualizados as coordenadoras e funcionários durante todo ano, visando a 

resolução das dificuldades e necessidades apresentadas. 
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Assim, acreditando e buscando sempre o melhor para a 

Instituição e com vistas a cumprir a proposta Estatutária da AMAC, acompanhada 
das diretrizes da Diretoria, procuramos atender, no ano de 2018, o nosso público-
alvo, quer nas ações de assistência social  que vão desde as Casas de Acolhimento 
para Crianças ao Centro de Convivência do Idoso ou nas ações dos serviços de 
creche de 0 a 3 anos  

 
Juiz de Fora, 26 de março de 2020. 
      
 

Alexandre Oliveira Andrade 
Superintendente da AMAC 
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